
 1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 
órára összehívott rendkívüli testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné és Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Fogarasi Andrea, Illés Andrea és Simon Aladár köztisztviselők. 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 15 óra 04 perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a 
szeptemberi soros képviselő-testületi ülés időpontjáig nem várhat néhány döntés meghozatala. 
Jogszabályi előírás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait augusztus 31. napjáig meg kell 
választani. Ezen kívül a nyár folyamán a település életében történtek olyan események, melyekkel 
kapcsolatban szükséges döntéshozatal.  
Szavazásra tett fel a napirendi sor elfogadására. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a napirendi sort elfogadta. 
 

1.) Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi 
közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat keretében megvalósuló Hévíz és Hévíz 
környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítés vállalkozói szerződésének 2. számú 
módosításáról 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, Hévíz Város Polgármesterével 
folytatott le az ügyben tárgyalást. A Sümegi úton a Péntek-Kovács buszmegálló korszerűsítése 
megvalósult. A pályázat eredményeként Cserszegtomajon önerő biztosítása nélkül egy új buszmegálló 
kerül kialakításra a Club Dobogómajor épülete előtt. A túloldalon is igény lenne megálló kialakítására, 
a terület azonban Keszthely közigazgatási területéhez tartozik. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 1. 
pontjában foglaltak elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a határozati javaslat 1. 
pontjában foglaltakat elfogadta. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat 2. pontjában foglaltak elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat elfogadta. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat 3. pontjában foglaltak elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakat elfogadta. 
Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 2

92/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az NYDOP- 3.2.1/B-12-
2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi 
közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek 
korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási 
szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás 
aláírására. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 

azonosító számon regisztrált, „Hévíz Város és környezetének közösségi 
közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt Támogatási Szerződés módosításának 
kezdeményezésére, továbbá aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

2.) Szennyvízközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terve 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A tervdokumentációt a DRV Zrt. jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elkészítette. A társaság kérte az önkormányzatot, hogy azt szeptember 1. 
napjáig tárgyalja, mivel szeptember 15-ig jóváhagyásra be kell nyújtaniuk a törvényességi felügyeletet 
ellátó hivatalhoz. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

93/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a 2011. Évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései 
alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a DRV Zrt. által elkészített 15. éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásért felelős által 
jóváhagyott 15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére történő megküldésre a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt.-t 
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2014. augusztus 29. 

3.) Tanulók 2014/2015. évi buszbérletének biztosítása iskolába járáshoz 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását javasolta. Az önkormányzat az előző években is biztosította a bérletet a tanulók 
részére. 
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Bartha Gábor polgármester: Kiemelte, a kiadás fedezetéül a 2014. évi általános tartalék szolgál, ami 
jelen pillanatban 36.000 eFt. Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

94/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bejáró tanulók 2014/2015 évi 
buszbérletének biztosításához, és 222 eFt-ot elkülönít erre a célra a 20104. évi általános tartalék 
terhére. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze 
a Képviselő-testület elé. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

4.) A KLIK eszközbeszerzési kérelme a Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 
részére 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, a szeptember 1-én induló 
megnövekedett tanulói létszám kiszolgálásához szükséges az előterjesztésben feltűntetett iskolai 
bútorok – székek, padok – beszerzése. A létszám emelkedése már júniusban is tudható volt, ekkor 
igazgatónő jelezte bútorigényét a fenntartó felé, viszont a KLIK anyagi lehetőségei a beszerzést nem 
teszik lehetővé. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

95/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az iskolabútorok beszerzéséhez, 
és 800 eFt-ot elkülönít erre a célra a 2014. évi általános tartalék terhére. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze 
a Képviselő-testület elé. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

5.) 30 év az egészségügy szolgálatában Cserszegtomajon – elismerő cím adományozásáról 
döntés 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, szeptemberben Egészségügyi 
Konferencia kerül Cserszegtomajon megrendezésre. A program szervezője Dr. Kiss Ferenc lesz, a 
Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke, aki Cserszegtomajon 30 éve lát el háziorvosi feladatokat. Ezen 
a konferencián az előterjesztésben foglaltak szerint elismerő cím adományozásával köszönné meg az 
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önkormányzat Dr. Kiss Ferencnek az eddigi munkáját. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztés szerinti határozati 
javaslat elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

96/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Kiss Ferenc háziorvos részére, „30 
év az egészségügy szolgálatában Cserszegtomajon” címen, községünk elismeréséül Cserszegtomaj 
Községért emléklapot adományoz, valamint egyetért a bruttó 100 ezer forint (reprezentációs adót 
tartalmazó) ajándéktárgy vásárlásával, az általános tartalék terhére.   
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

6. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót dr. Milus Lajos jegyzőnek, a 
napirend előterjesztőjének. 
dr. Milus Lajos jegyző: A választási eljárásról szóló törvény alapján legkésőbb 2014. augusztus 31-ig 
meg kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait. A Helyi Választási Iroda vezetője – aki 
Cserszegtomaj Község Jegyzője – tesz javaslatot a bizottság tagjaira, javaslatát a testület elé kell 
terjeszteni döntéshozatal céljából. A képviselők a javaslatot nem módosíthatják. 
Bartha Gábor polgármester: Meghívta képviselőtársait a 16 órakor kezdődő eskütételre, valamint a 
bizottság alakuló ülésére. Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

97/2014.(VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság  
Tagjává: Ludvig Tamás Mátyásné Dr. Patócs Ilona 8372 Cserszegtomaj, Fenyő u. 18. 

Kiss Ferencné, 8372 Cserszegtomaj, Erdész u. 25. 
Menyhárt István Béláné, 8372 Cserszegtomaj Keszthelyi u. 37. 

Póttagjává:  Kurdi Károlyné, 8372 Cserszegtomaj, Pipacs u. 7. 
  Patakiné Rozner Szilvia, 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 6.  

 
megválasztja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 22 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
Bartha Gábor sk.                                               dr. Milus Lajos sk.    
polgármester                                                                           jegyző   

 
Illés Andrea sk. 

jegyzőkönyvvezető 


