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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én 16 órára 
összehívott testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András alpolgármester, Elekes István, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné Csányi Bernadett, Fogarasi Andrea Illés Andrea, 
Merenics Béláné, Simon Aladár, Szalai Erzsébet köztisztviselők 
 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
intézményvezető.  
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető 
Művészház a Művészetért Egyesület részéről: Barta Molnár Imola  
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Molnár Gabriella képviselő jelezte, hogy 
később érkezik az ülésre. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 
fővel jelen van. Az ülést 16 óra 05 perckor megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort.  
Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a 
napirendi sort elfogadta. 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak tett intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés jvk mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a 
hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban a ZALAISPA Társulással a mai napon volt 
tárgyalás, március második felében újabb tárgyalások kezdődnek meg. A jelenlegi szerződéses partner 
a lomtalanítást április 25-én elvégzi.  
Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúan a 
beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamit gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés és rendelet-tervezet jkv mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint Palkovics Zoltánnét, a Szociális Bizottság tagját, ismertessék a 
bizottságok álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúan a rendelet-tervezet elfogadását 
javasolja.  
Palkovics Zoltánné bizottsági tag: A bizottság egyhangúan a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 
 

3.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

9/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évi 
időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. 
Felkéri a polgármestert, hogy a programban foglalt feladatok folyamatos végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

4.) Beszámoló a 2014. évi adóbevételekről 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte a jegyző, a pénzügyi 
csoportvezető és az adóügyi ügyintézők munkáját. A bevételek jóval 100% felett teljesültek. A jövőre 
nézve is ilyen hatékony munkát kívánt. Elmondta, a szociális területen végbemenő változások okán a 
rendeletben elfogadott támogatások pénzügyi fedezetét helyben kell előteremteni, azok alapját az 
adóbevételek képezik. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság nevében megköszönte az előző évben végzett 
munkát. Kifejezte abbéli reményét, hogy a hátralékok beszedése lehetőség szerint minél jobban 
teljesüljön. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, a hátralékok tekintetében kimutatható, hogy mekkora összegű 
a pénzbeli tartozás és mekkora összeg van jelzálogjogként nyilvántartva? 
dr. Milus Lajos jegyző: A kintlévőség összegét ilyen szempontok alapján nem lehet csoportosítani. Az 
önkormányzat a többi hitelezővel együtt szerepel a jogosultak sorában. A sorban állási díj 5.000,- Ft, 
ami alacsonyabb összegű adótartozás esetében nem kifizetődő. A kintlévőség összege 4.000.000,- Ft-
tal kevesebb, mint az év elején. 
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Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 
igen szavazattal a 2014. évi adóbevételekről szóló beszámolót elfogadta. 
 

5.) Civil szervezetek, egyházak 2014. évi támogatásának elszámolása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

10/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2014 (I.30.) 
önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak 
támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező elszámolási adatlapok és beszámolók 
alapján elfogadja.  
 

6.) Civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal az alábbiak 
szerint javasolja elfogadni a civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatását. 
 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500.000,- Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 350.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 500.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 235.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály - 
Diáksportkör Moderntánc  400.000,- Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000,- Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100.000,- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000,- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000,- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház   50.000,- Ft 
Kék Balaton Citerazenekar 100.000,- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000,- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150.000,- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 100.000,- Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000,- Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület - 
Együtt Cserszegtomajért – Civil Fórum 340.000,- Ft 
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Tolvéth Gyula Tamás elnök: Az önkormányzat a javaslattal 5.625.000,- Ft összegű támogatást nyújt, 
nem kerül felhasználásra a rendelkezésre álló 6.000.000,- Ft. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását a bizottság által 
javasolt kiegészítéssel. A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

11/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a 
benyújtott támogatási kérelmek alapján:  

 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500.000,- Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 350.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 500.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 235.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály - 
Diáksportkör Moderntánc  400.000,- Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000,- Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100.000,- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000,- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000,- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház   50.000,- Ft 
Kék Balaton Citerazenekar 100.000,- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000,- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150.000,- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 100.000,- Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000,- Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület - 
Együtt Cserszegtomajért – Civil Fórum 340.000,- Ft 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő:  2015. március 25. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

7.) 2015. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
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12/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete olyan tétellel módosul, 
mely eléri a 2014. évi C. tv 70. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, elkészíti hozzá a 
közbeszerzési tervet is. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

8.) Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 20011. évi CXCV. törvény 29. §-a 
alapján 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

13/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három 
évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ezer Ft 

Megnevezés 
Sor-
szám 

Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 
1. évben 2. évben 3. évben 

Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
    

Részvények, részesedések értékesítése 5. 
Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 

6. 
    

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 7. 
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 158.700 158.700 158.700 
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 79.350 79.350 79.350 
Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 

10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 11. 0 0 0 0 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. 
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Adott váltó 14. 
Pénzügyi lízing 15. 
Halasztott fizetés 16. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17. 
    

Tárgyévben keletkezett, illetve 
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+…….+25) 

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 19.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (9-26) 

27. 84.350 79.350 79.350 79.350 

 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások 
teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges 
növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

9.) Településrendezési terv elkészítéséhez előirányzat biztosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Reményét fejezte ki annak okán, hogy a civil egyeztetés 
eredményt hoz, nem hátráltatni fogja a rendeletalkotást. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  
 

14/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben felsorolt pótmunkákra 
biztosítja az előirányzatot összesen 2.070 eFt-ot a 2015. évi költségvetési rendeletben elkülönített 
általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására, és felkéri a jegyzőt, 
hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
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10.)  Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény szakmai beszámolója a házi segítségnyújtás, 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

15/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény házi segítségnyújtás, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta. 
 

11.)  A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Első lépésként befogadó helynek Tapolca lett 
kijelölve, most a beszállítót kell kiválasztani a testületnek. Kérte Fogarasi Andrea műszaki ügyintézőt, 
adjon tájékoztatást az ügyben.  
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: 4 vállalkozótól lett ajánlat kérve, amiből 2 érkezett vissza. 
Czanka Barnabás tapolcai vállalkozó 5 m3 hulladékot nettó 22.000,- Ft-ért, a pápai 
Talajerőgazdálkodási Kft. 5 m3 hulladékot bruttó 26.483,- Ft-ért szállít. Ez utóbbi társaság által tett 
árajánlat Pápára történő beszállítással érvényes. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, a döntést elhalassza a testület, mert a bekért 4 ajánlatból csak 
2 érkezett meg, vagy a rendelkezésre álló ajánlatok alapján meghozza döntését? 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint a rendelkezésre álló árajánlatoknál kedvezőbbet nem fog 
kapni az önkormányzat. Javasolta a döntéshozatalt.  
A képviselők egybehangzóan javasolták a döntéhozatalt. 
Bartha Gábor polgármester: Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek nincs csatornahálózatuk, 
dokumentálni kell a hulladék elszállítását. Czanka Barnabás árkalkulációja szerint az ár a 
rezsicsökkenést nem tartalmazza. A nettó ajánlati ár összegéhez hozzáadva a 27% ÁFÁ-t, majd 
csökkentve a 10% rezsicsökkenéssel, bruttó 25.146,- Ft jön ki.  
 
16 óra 32 perckor Molnár Gabriella képviselő megérkezett az ülésre. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az eddig elhangzottakról tájékoztatta Molnár Gabriella képviselőt. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület 
Czanka Barnabás (8300 Tapolca, Lehel u. 8.) egyéni vállalkozó árajánlatát választja bruttó 25.146,- Ft 
összegű ajánlata alapján. 
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

16/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére a beérkezett árajánlatok alapján 
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Czanka Barnabás (8300 Tapolca, Lehel u. 8.) egyéni vállalkozót választja, bruttó 25.146,- Ft összegű 
ajánlata alapján.  
 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzése tárgyában a közszolgáltatási szerződést a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felhatalmazza a jegyzőt hogy a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és szervezésére vonatkozó rendelet-tervezetet dolgozza ki és a 
következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  
Határidő:  azonnal, illetve következő testületi ülés 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
  dr. Milus Lajos jegyző 
 

12.)  A polgármester 2015. évi szabadságolásának terve 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

17/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2015. évi 
negyvennyolc szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja. 
 

13.)  Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2014. évi tevékenységről 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

18/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi ügyelet 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

14.)  A képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről tájékozató 
 Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnöknek, a napirend 
előterjesztőjének.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Minden képviselő határidőre leget tett vagyonnyilatkozat tételi  
kötelezettségének. 
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Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a tájékoztató elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

19/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadta.  
 

15.)  Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi külügyi tervéről 
 Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Palkovics Zoltánné bizottsági elnöknek a napirend 
előterjesztőjének.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A tájékoztatóban szereplő „Testvérváros-program” pályázat írása 
jelenleg is folyamatban van, 16.500,- euró összeg támogatásban részesül az önkormányzat nyertes 
pályázat esetében. A Kulturális Bizottság az ügyet tárgyalta és egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A pályázatban való részvételhez, annak lebonyolításához sok 
energiát kívánt. Örömét fejezte ki annak okán, hogy a testvérkapcsolat rég várt formában ki tud 
teljesedni. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyet és egybehangzó, 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a tájékoztató elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen és 1 nem 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

20/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi külügyi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 

16.)  Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről tájékoztató 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót.  
Bartha Gábor polgármester: Kérte, a Várvölgyi úti lakos legyen tájékoztatva a DRV. Zrt. közléséről. 
Szavazásra tette feltette a tájékoztató elfogadását.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen és 1 nem 
igen szavazattal a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 

17.)  A Művészház a Művészetért Egyesület kérelme 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság hétfői 
ülésén tárgyalta az ügyet. A bizottság egyhangúlag azt az álláspontot képviselte, hogy az egyesület 
részéről a kérés, és annak indokai a soros képviselő-testületi ülésen legyen bővebben kifejtve. Átadta 
a szót az egyesületet képviselő Barta Molnár Imolának. 
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Barta Molnár Imola: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy családjával a Tomaji sor keszthelyi oldalán 
élnek. Három gyermekük a cserszegtomaji iskolába, óvodába, valamint bölcsődébe jár. Amennyiben 
cserszegtomaji cím kerül bejegyzésre az egyesület székhelyeként, nagyobb esélyük nyílik 
pályázatokon való részvételre. Férje, az egyesület elnöke elvégzett pályázatíró tanfolyamot. Az 
egyesületnek 27 tagja van, főleg cserszegtomaji lakosok. A cserszegtomaji Szabó István általános 
iskolában heti két alkalommal tartanak rajziskolát.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A cégbíróság felé is kell benyújtani nyilatkozatot. 
Amennyiben a kultúrház postacíme lesz a székhely, a nyilatkozattal az épület használatát is 
engedélyezi az önkormányzat.  A nyilatkozat aláírásával egy időben az épület használatának 
időpontjai is kerüljenek meghatározásra.  
dr. Milus Lajos jegyző: Javasolta, a határozati javaslat az alábbiak szerint módosuljon. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művészház és 
Művészetért Egyesület az Alapító Okiratában az Önkormányzat tulajdonát képező 8372 
Cserszegtomaj Vadász utca 1. szám alatt lévő Kultúrházat jelölje meg hivatalos székhelyeként. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat szerint a bejegyző szervhez továbbítandó nyilatkozatot és az 
épület használatának részleteit külön megállapodásban készítse elő a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI törvény és Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1) rendelete 
alapján, melyet a képviselő-testület soron következő ülésére a polgármester terjesszen elő. 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2015. március 26. 
Barta Molnár Imola: Az egyesület által végzett tevékenységi kör alapján az önkormányzattal együtt is 
pályázhat, például templomi freskófestésre, restaurálásra. Így az egyesület munkája a lakóközösséget 
is szolgálja. 
Bartha Gábor polgármester: A templom nem önkormányzati tulajdon, az műemlékvédelem alatt áll. 
Viszont az említett példából jól kitűnik, hogy mire képes az egyesület. 
Barta Molnár Imola: Az egyesület célja, hogy a rajziskola ingyenes legyen a résztvevőknek. Az 
egyesület a bejegyzéstől számított egy év múlva indulhat pályázatokon, attól fogva megszűnik a 
tandíjfizetés. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását dr. Milus Lajos 
jegyző által javasolt módosítással.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 
igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

21/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művészház és 
Művészetért Egyesület az Alapító Okiratában az Önkormányzat tulajdonát képező 8372 
Cserszegtomaj Vadász utca 1. szám alatt lévő Kultúrházat jelölje meg hivatalos székhelyeként. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat szerint a bejegyző szervhez továbbítandó nyilatkozatot és az 
épület használatának részleteit külön megállapodásban készítse elő a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI törvény és Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1) rendelete 
alapján, melyet a képviselő-testület soron következő ülésére a polgármester terjesszen elő. 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2015. március 26. 
 

18.)  Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte a jelenlévőket, kívánnak –e kérdést feltenni, interpellálni? 
Szeles András György alpolgármester: Elekes István képviselőhöz intézi kérdését. Képviselőtársa 
törvény által előírt kötelezettségét nem tartja be, ezzel az önkormányzat köteles volt foglalkozni. A 
hozzá intézett levélre Elekes István képviselő cinikus választ adott. Az ország valamennyi 
képviselőjének sikerült a köztartozásmentes adatbázisba regisztrálni, Elekes István képviselő részéről 
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ez még nem történt meg. Kérdezte milyen társadalmi szemetet termel a Képviselő-testület? Ez 
olvasható képviselő úr honlapján. 
Elekes István képviselő: Nem kívánt a kérdésre válaszolni.  
Szeles András György alpolgármester: Elekes István képviselő nem ebbe a közösségbe való. Olyan 
embereket sérteget, akiket igazából nem ismer, akikkel semmilyen kapcsolatban nem volt. 
Elekes István képviselő: Amennyiben képviselőtársának problémája merül fel, tegye meg a szükséges 
lépéseket, indítson ellene eljárást.  
Bartha Gábor polgármester: Alpolgármester úr felvetése azért jogos, mert a világhálón kering 
cinikus, sértő hangvételű intrika.  
Elekes István képviselő: Megjegyezte, ő sem kapott választ legutóbbi kéréseire a jegyzőtől, mely a 
képviselők javadalmazásáról, 2014. évi jutalmazásáról szól. 
dr. Milus Lajos jegyző: A levélben, mint jegyző, nem lett megszólítva. Ha a jegyzőtől levél íródik 
képviselő úr felé, „Tisztelt Képviselő Úr!” megszólítást alkalmaz. Októberben a választásokat 
követően lett megküldve a képviselők részére, hogy az adatbázisba milyen módon lehet regisztrálni. 
Elekes István képviselő nem jelezte, hogy ezzel kapcsolatban probléma merült fel, rossz adatlapot 
töltött ki. A képviselő-testület rendkívüli ülésén döntött a képviselői munkával kapcsolatban. 
Amennyiben a képviselőnek kérdése merül fel képviselői munkájával kapcsolatban, kérdését 
Cserszegtomaj Község Polgármesteréhez intézze. 
Elekes István képviselő: A regisztráció során nem megfelelő adatlapot töltött ki, erről írt tájékoztatást.  
Bartha Gábor polgármester: Képviselő úr az igazgatási elektronikus postacímmel tartotta a 
kapcsolatot. 
Elekes István képviselő: Az igazgatás is a hivatal része. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Elekes István képviselővel még nem dolgozott együtt, 
képviselőtársa nem ismerheti a munkastílusát. Bosszantja, hogy ennek ellenére internetes oldalon 
bírálja a munkáját úgy, hogy ő maga semmit sem tesz. Képviselőtársa idén most első alkalommal van 
jelen testületi ülésen. Negatív jelzővel illette képviselőtársát.  
Elekes István képviselő: Amennyiben képviselőtársa a becsületét sértegeti, feljelentést fog tenni a 
bíróságon. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Ingatlan értékesítés során tapasztalta, hogy a befektető 
felkereste a település honlapját, majd visszaállt a vásárlástól az ott olvasott véleménynyilvánítás miatt, 
mondván, ilyen problémákkal küzdő településen nem fekteti be a pénzét. Hozzátette, e-mail címe nem 
nyilvános, nem járult hozzá annak nyilvánosságra hozatalához. 
Szeles András György alpolgármester: E-mail címe nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá. 
Palkovics Zoltánné képviselő: E-mail címe nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá. Kérte, a 
bejegyzés kerüljön le képviselőtársa honlapjáról. 
dr. Milus Lajos jegyző:  A képviselők privát e-mail címe személyes adat. Az csak a képviselő 
hozzájárulása esetében hozható nyilvánosságra. Ugyanez vonatkozik fénykép közzétételére is, ha a 
képviselő nem közszereplőként szerepel azon. 
Partics Gyula képviselő: Véleménye szerint Elekes István képviselő nem épít, hanem rombol. 
Bartha Gábor polgármester: Sajnálatát fejezte ki annak okán, hogy a képviselők munkája nem példa 
értékű Elekes István képviselő számára. 
Szeles András György alpolgármester: Képviselőtársa korábban megjegyezte, hogy munkahelyi 
probléma miatt nem tud részt venni testületi munkában. Javasolta, ilyen esetekben jegyző úr írjon 
kikérőt, az aznapi elmaradt költségeit az önkormányzat megtéríti. 
dr. Milus Lajos jegyző:  Az említettekről az Mötv. rendelkezik. Képviselő úr nyilatkozzon arról, hogy 
kéri –e ezt. 
Elekes István képviselő: Nem kíván élni a lehetőséggel. Ha délután négy órakor kapja meg a 
meghívást, hogy következő nap 13 órakor vegyen részt munkaértekezleten, majd kiderül, hogy 
mégsem abban az időpontban lesz az értekezlet megtartva, így nem tud részt venni azon. 
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársa által küldött levél, melyben adatokat kért, „Tisztelt 
Hivatal” megszólítással érkezett. A hivatallal semmilyen jogviszonyban nem állnak a képviselők. A 
hivatal a képviselők rendelkezésére áll képviselői munkájuk elvégzéséhez. A kért adatsornál meg kell 
indokolni, hogy milyen módon kapcsolódik a képviselői munkához. 
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Elekes István képviselő: Kérésében konkrétan leírta, hogy a polgármester, alpolgármester, a 
megválasztott képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, jutalmazásáról kért adatokat. A 
jutalmazás esetében keretösszeget kért, nem név szerinti bontást. 
Bartha Gábor polgármester: A levél tartalma szerint az önkormányzatnál kifizetett jutalmakról kért 
adatokat, ami a képviselőkőn kívül több önkormányzati dolgozót foglal magába. Testületi ülésen 
döntöttek a képviselők az önkormányzat költségvetéséről, ami magában foglalja a kért adatokat. A 
képviselők tiszteletdíját szintén a képviselők fogadták el testületi ülésen. A polgármester jutalma a 
Krónika című helyi lapban is közzé lett téve. Az alpolgármester javadalmazása az alakuló ülésen 
került elfogadásra. Jutalmak esetében a tiszteltdíj összegének szorzata került megállapításra, ami 
egyszerűen kiszámítható.  
Elekes István képviselő: Amennyiben egyszerű számítással kiszámolhatóak a kért összegek, gyorsan 
összeállítható a kért táblázat. 
Bartha Gábor polgármester: Kitől kérte az adatokat? 
Elekes István képviselő: Kihez forduljon, hogy a kért adatsort megkapja? 
Bartha Gábor polgármester: Az adatokat Cserszegtomaj Község Polgármesterétől kérje. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Nem lenne szükség levélváltásra, ha Elekes István képviselő eljárna 
testületi és bizottsági ülésekre, részt venne az előkészítő munkában. 
 

19.) Egyebek 
 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta, a képviselő-testület az „Egyebek” napirend alatt tárgyalja a 
Szabó István Általános Iskola kérelmét, valamint a polgármester szabadságának bejelentését. 
A képviselő-testület a javasolt témákat befogadta az „Egyebek” napirend alá. 
 
19/1.) Szabó István Általános Iskola kérelme 

(Kérelem a jkv mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Az általános iskola működéséhez az eddigiek során is mellé állt az 
önkormányzat. Az 1. osztályban meghibásodott egy, a mindennapi oktatás részét képező készülék. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgatónő által a Képviselő-testülethez címzett kérésében előreláthatólag 
40.000,- Ft + ÁFA javítási költséghez kért támogatást. A költségvetésből polgármesteri intézkedésre 
biztosítva lesz a kért összeg, a javítás költséget tartalmazó számla az önkormányzat nevére legyen 
kiállíttatva. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgatónő: Megköszönte az önkormányzat támogatását. 
 
19/2. Polgármester szabadságának bejelentése 
         (szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: A polgármesternek utólag beszámolási kötelezettsége van arról, ha 
szabadságra megy. Bejelentette, hogy március 2. napjától 6. napjáig szabadságon lesz. Ebben az 
időpontban az alpolgármester sem lesz elérhető. Az aláírási jogát az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján Tolvéth Gyula Tamásnak, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökének adta át. 
 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Kérdezte Kovács Imréné óvodavezetőt, a nyári zárva tartás 
ideje alatt a gyermekek felügyelete milyen módon lesz biztosítva? 
Kovács Imréné óvodavezető: A hévízi óvoda az egész időszakra, a gyenesdiási óvoda 1 hétre vállalta 
a gyermekek felügyeletét. Megkerestük a Rezi óvodát is, onnan még nem érkezett visszajelzés.  
 
Bartha Gábor polgármester: Az alábbi márciusi programokról adott tájékoztatást. 
Március 8-án Tavaszváró Nőnapi Ünnepség a tornateremben, 
március 13-án megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján a 
tornateremben,  
március 16-án községszemle, 
március 21-én Gyümölcsoltó nap, 
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március 23-án Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülése, 
március 25-én soros képviselő-testületi ülés 
 

Szeles András György alpolgármester: Március 10-ig a Z+D Cserszegtomaj Sportklub megkapja a 
pályázaton nyert 4.000.000,- Ft-ot kerítésépítésre, így a sporttelep lekerítése megoldódik. A kerítés 
átadására a Falunapi ünnepségen sor kerülhet. Kérte képviselőtársai, gondolkodjanak el azon, hogy a 
sporttelepnek adjon –e az önkormányzat nevet a településhez, vagy a környékhez kötődő sportolóról.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 41 perckor 
bezárta.  
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető   


