
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 
16-án 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 György alpolgármester, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
Távol maradt: Elekes István képviselő 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
 
Meghívott vendégek: 
Szabó István Általános Iskola részéről: Ács Györgyi igazgató-helyettes, 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető, 
Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár részéről: Sebestyénné Horváth Margit megyei 
könyvtárellátási csoportvezető,  
Keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár részéről: Temleitner Krisztina, csoport vezető,  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata részéről: Ódorné Bognár Eszter könyvtáros,  
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény részéről: Farkas Cecília szakmai vezető. 
 
Lakosság részéről: 3 fő 
Kondorosi Géza 
Kondorosi Gézáné 
Herczeg Imréné 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület öt tagja jelen van. Az 
ülést 16 óra 05 perckor megnyitotta. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendi sor módosult már a bizottsági ülésen is. 
Javasolta, hogy a képvielő-testület fogadja be és tárgyalja az alábbi napirendeket. 

 
1.) Tanulók 2015/2016-os tanév buszbérletének biztosítása iskolába járáshoz 
2.) Cserszegtomaj Szabó István Általános Iskola takarítására vállalkozó kiválasztása 
3.) A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 5/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
4.) Kápolnasor vízelvezetése. Ez utóbbi kérdés nem ismeretlen a testület előtt, mivel az 

áprilisi községszemlén már voltak kint a helyszínen. 
5.) Hévíz Város HÉSZ szabályzatának módosításának véleményezése 

 
Kérdés, interpelláció nem érkezett, ezért ezt a 19 pontos napirendi sort teszi fel szavazásra. 



A Képviselőtestület 6 igen szavazattal a kiegészített napirendi sort elfogadta. 
A napirendi sor tekintetében az alábbi módosításokat javasolta: 

1.) Lejárt határidejű határozatok módosítása 
2.) Kápolna sor csapadékvíz-elvezetése 
3.) Pipacs Óvoda beszámolója 
4.) Könyvtári nyitva tartás módosítása 
5.) A 2. napirendi ponttól folytatódjon a napirendi sor 
6.) 18 napirendi pont: közszolgálati jogviszony kérdése 
7.) 19. napirendi pont: Egyebek. 

 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra teszi fel a napirendi sor módosítását. A 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort.  
 

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

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester:Az alábbiakkal egészítette ki a beszámolót. 

- A június 26-án kelt határozat visszavonásra került, átvettük az iskola működtetését. A 
szeptember 1-e utáni intézkedések a takarítás kérdését is érintették, az iskola 
működtetése teljesen felborítja a költségvetést. Az átadási nyilatkozat elkészítése csak 
novemberben várható! 

- A tervezett rendezvények rendben lezajlottak, köszönet a Kulturális Bizottság 
elnökének a munkájáért. 

- A Tündérkert épül, 600.000 Ft van még erre a célra az idei évben betervezve. Jelenleg 
a gyalogutak és a közvilágítás kiépítése zajlik. 

- A tomaji temetőben a lezárt útszakaszt sétánnyá alakítják. 
- A régi hivatali épület statikai vizsgálata megtörtént. A tervezési megbízást kiadták a 

statikai problémák elhárítására, megindult ezzel az állagmegóvás. 
- Az óvoda fennállásának 25 éves jubileumára rendezett szép ünnepséget köszöni az 

óvoda dolgozóinak. 
- A távolmaradt képviselő a májusban lejárt kötelezettségével kapcsolatosan bíróság 

előtt támadta meg a követelés jogosságát. Vele kapcsolatos a falukép 
megváltoztatásának problémája is (az illeszkedés szabályaihoz nem igazodó kerítés 
építése), a kérdésben a járási építésügyi felügyelet vizsgálatot indított. Az ingatlanja 
előtti járdaszakasz engedély nélküli felbontásának ügyében pedig a megyei építésügyi 
felügyelet az illetékes, akik a holnapi nap folyamán helyszíni szemlét tartanak. 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányábanszavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását azt elhangzott kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó6 igen szavazattal 
a beszámolót elfogadta.  
 
 



 
 
 

2.) Kápolna sor vízelvezetése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 

 
Bartha Gábor polgármester:Előzmény a napirendi pont tárgyalásához: 2013-ban újították fel 
a Kápolna sort. A Gubacs utcáról lezúduló víz eltérítésére folyamatos intézkedések történtek. 
Az ügyben a felelős személy megváltozott. A Testület volt kint a helyszínen az áprilisi 
falubejáráson. akkor is jelezték az ott lakók a pincevizesedéssel kapcsolatos problémáikat. 
Kondorosi Géza:Ez egy régi probléma. A Gubacs utcáról lefolyik a víz, mert az árkokat 
betöltötték. Az út kialakításánál nem lett figyelembe véve a víz elfolyásának biztosítása. Nem 
csak a víz okoz gondot, hanem a felgyülemlő iszap is. Abban látja a megoldást, hogy a 
Gubacs útról a vizet átvezetnék a Lovas útra, ahonnan a patakba kerülne. A kérdésben érintett 
másik ingatlan tulajdonosa, Musics úr most nem tudott eljönni.   
Bartha Gábor polgármester: Musics úr nem volt kooperatív akkor, amikor a vízelvezetés 
kérdését próbálták előzőleg megoldani. 
Kondorosi Géza: A községgazdának már többször jelezték a problémát, miszerint esőzéskor 
az ingatlanjukon áll a víz, utána a hordalék, ennek következtében vizesedik a pince. a 
községgazdától azt a tájékoztatást kapták, hogy árok építésével lehetne javítani a vízelvezetés 
problémáján. 
Bartha Gábor polgármester:A falubejáráson nem hangzott el árok létesítésének a terve. Arról 
volt szó, hogy a Gubacs utcáról lezúduló víz a Lovas utca felé lesz elterelve. 
Herceg Imréné: Kápolna sor 63-ban lakik, az út másik oldalán és ennek ellenére az ő háza is 
beázik. Korábban a Gubacs utca helyén levő árok vezette el a vizet, amióta feltöltötték, azóta 
áll fenn ez a probléma. 
Bartha Gábor polgármester:Ma volt a rendezési tervvel kapcsolatos megbeszélés, A település 
csapadék vízét 3 árok kellene, hogy levezesse, az van rögzítve a tervben is. További 
probléma, hogy a Gubacs utca nem portalanított, ezért a közútkezelő nem engedélyezte a 
rácsos átereszt. Szakember bevonását javasolja. 
Herceg Imréné: A víz a Gesztenyés utcától folyik. 
Szeles András György alpolgármester: A Gubacs utcán van egy domb, az is megfogja a vizet. 
Bartha Gábor polgármester: A rendezési terv szerint utat vízelvezető árok nélkül nem lehet 
építeni. Kérdezi a tisztelt Testületet, hogy a tartalék keret terhére megszavazzák-e egy 
tanulmány  készíttetését. 
dr.Milus Lajos jegyző: 3 árajánlatot kellene bekérni, ami kerüljön a Testület elé. 
Bartha Gábor polgármester: Az október 28-i soros testületi ülésre elkészülne a tanulmányterv 
is. 
Tolvéth Gyula Tamásképviselő: Rendkívüli testületi ülésen döntenének az árajánlatokról, így 
október 28-ig elkészülne a tanulmány. 
Bartha Gábor polgármester:A legrövidebb időn belül kérjünk árajánlatot, rendkívüli ülésen 
dönt a testület róla és október 28-ig készüljön el a tanulmány. A Gubacs utca portalanítása 
mart aszfaltozással történjen meg. 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbelihatározati javaslat elfogadását, 
mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolna sor 
csapadékvíz elvezetésének rendezéséhez tanulmánytervet készíttet, melyet az októberi soros 
ülésen a Képviselő-testület elé tár. 



 
 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

66/2015. (IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolna sor csapadékvíz 
elvezetésének rendezéséhez tanulmánytervet készíttet, melyet az októberi soros ülésen a 
Képviselő-testület elé tár. 
Határidő:    2015. október 28. 
Felelős:      Bartha Gábor polgármester. 
 
Bartha Gábor polgármester: Meghívta z érintett, jelen lévő lakókat, hogy az október 28-i 
testületi ülésen vegyenek részt. 
Kondorosi Géza: Szeretnének a felméréskor is jelen lenni. 
Bartha Gábor polgármester: A műszaki beruházó kíséri majd a felmérést végzőket. 
 

3.)Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2014/2015. nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és beszámoló a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Átfogó képet kaptunk az elmúlt nevelési év munkájáról, 
köszöni szépen a mindenre kiterjedő beszámolót és az éves munkát. A bizottság egybehangzó 
3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Bartha Gábor polgármester:Köszöni a 2014/2015. nevelési évben végzett munkát az 
intézmény dolgozóinak. A jövőre nézve további jó munkát kívánt és biztosította a 
jelenlévőket az önkormányzat további segítségéről. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati javaslat elfogadását. 
 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

67/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015. nevelési év munkájáról szóló 
beszámolóját, egyben köszönetét fejezi ki az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben 
folytatott tevékenységéért. 

 
 

          4.) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az iskola üzemeltetésének átvételével 
kapcsolatban merült fel a könyvtár működtetésének a problémája. Az előterjesztésben a 
nyitvatartási időpontok között a szombati nap is szerepelt.  Kérte Tolvéth Gyula Tamást a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság nyitvatartási időre vonatkozó javaslata a 
következő:  

- hétfő-csütörtök:10-17-ig az iskola épületében 
- péntek szünnap 
- szombat 9-15-ig a Teleházban. 

Így a könyvtáros munkaidejéből még marad 6 óra, amikor a könyvek beszerzését 
intézheti.Kérdezi  a könyvtárost, hogy hogyan működik a könyvek beszerzése. 
Ódorné Bognár Eszter könyvtáros: Arra az esetre kellenek a plusz órák, ha az olvasó olyan 
könyvet kér, ami csak a  városi könyvtárban vagy a gyermekkönyvtárban található, ilyenkor 
azért a könyvért be kell mennie Keszthelyre. A kölcsönzésen kívül van rögzítői, 
adatfeldolgozói feladata is, amit nem lehet a nyitvatartási időben elvégezni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Más könyvtárak esetében ez hogyan működik? 
Sebestyénné Horváth Margit megyei könyvtárellátási csoportvezető:Az önkormányzat a 2012. 
évben kötött megállapodással belépett a szolgáltatói rendszerbe. A könyvtárosi munkájához 
hozzátartoznak a  háttérmunkák is, nem csak az olvasók kiszolgálása. Egyik könyvtárban sem 
egyezik mega nyitvatartási idő a könyvtárosok munkaidejével. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. 
dr.Milus Lajos jegyző:  A településnek van egy szerződése a megyei könyvtárral, amiben 20 
óra nyitvatartási idő szerepel. Ez fél állásban is megoldható. 
Sebestyénné Horváth Margit megyei könyvtárellátási csoportvezető: Megoldható, de egy 
ekkora településnek szüksége lenne egy főállású könyvtárosra. 
Bartha Gábor polgármester: Napi 4 órában ellátható faladat, ami a törvényben előírtak szerint 
egy ekkora lélekszámú településre vonatkozik. A könyvtáros ezen felül gyermekfelügyeleti 
feladatokat is ellát. 
Sebestyénné Horváth Margit megyei könyvtárellátási csoportvezető:  Szakmailag 
örvendetesnek tartja, hogy a cserszegi településrészen is lesz könyvtári szolgálat, de könyvtári 
szolgáltatást csak könyvtári helyiségben lehet teljesíteni. Javasolja, hogy a „Teleház” 
megnevezés módosuljon „könyvtári telephely” megnevezésre, és a valóságban kerüljenek 
könyvek és folyóiratok is a helyiségbe. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Ez a nyitvatartás 2018. december 31-ig legyen 
meghatározva, akkor javasolja az újratárgyalását. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Kulturális Bizottság is tárgyalta a könyvtári nyitva tartás 
kérdését és úgy gondolja, hogy a kitűzött dátum meghatározásával biztonságot nyújtanak a 
könyvtárosnak, egyben köszönik az eddigi munkáját is. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 

 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 
 

68/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésrőlszóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) 
bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári 
szolgáltató hely nyitva tartását 2015. szeptember 17-től 2018. január 1-ig az alábbiak szerint 
biztosítja: 
 

hétfő-csütörtök: 10.00 – 17.00 óra: helyszín: Szabó István Általános Iskola 
péntek: Szünnap 

szombat: 9.00 – 15.00 óra: helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely (Vadász u. 2.). 
 
Felkéri a könyvtári feladatokat ellátó munkatársat a zavartalan feladatellátás érdekében, 
szervezze meg a módosított nyitva tartással kapcsolatos teendőket, egyeztetve az érintett 
intézmények munkatársaival. 
 

6.) Szabó István Általános Iskola takarítási feladatainak ellátása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal 
Kovács Mária Komárom, Diófa u. 2. alatti lakos ajánlatát fogadta el. A szerződést 
2015.október 2 napjától kötné meg. Az ár bruttó 305.105 Ft/hó. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását a bizottság által javasolt kiegészítéssel. 
 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 

69/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szabó István 
Általános Iskola Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám alatti intézmény napi takarítására, két 
nagytakarítás elvégzésre a (takarítóeszközök és tisztítószerek biztosításával) Kovács Mária 
(Komárom, Diófa u. 12.) vállalkozót bízza meg bruttó 305.105,- Ft/hó összegben. 
A szolgáltatás biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat az általános 
tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére valamint a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 

  6.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet. Az általános 
tartalék terhére kerüljön át 463.000 Ft a polgármesteri keretbe, így a 2.§(1.) pontja 1.091 ezer 
Ft-ról 1.554 ezer Ft-ra változik. A 463.000 Ft a víztakarékossági intézkedések költsége. 



Bartha Gábor polgármester:Az elhangzott módosítással szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
 

70/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat 
hajtja végre a 2015. évi költségvetésében: 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 
 1. A költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdésében leírtak alapján utánfutó vásárlás 
 Általános tartalék csökkenése      - 403 
 Felhalmozási kiadások növekedése 066020     +403 
 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 

1. Festetics Vágtán Cserszegtomaj képviseltetése 
Általános tartalék csökkenése      - 50 
Dologi kiadás növekedése 011130      +50 
 
2. Önkormányzat épületeibe energiatakarékos átfolyásszabályozó beszerzése 
Általános tartalék csökkenése      -463 
Dologi kiadás növekedése 066020      +463 

 
3.  Egyéb 
 1.Új telefonközpont kialakítása 
 Felhalmozási kiadások PH csökkenése 011130    -600 
 Felhalmozási kiadások ÖNK növekedése 011130    +600 
 
 2. 2015. évi nettó előleg finanszírozás összege 2014. évről  
 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010  +10.663 
 Pénzmaradvány igénybevétele 011130     +10.663 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 676.583 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 
Bartha Gábor polgármester:Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015 (IX.17.) önkormányzati rendelet 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015 (VI.25.) 
rendelettel módosított 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
 

7.)A talajterhelési díjról szóló 21/2004.(VIII.25.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 



(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
rendelet-tervezetet. 
dr.Milus Lajos jegyző:Jogszabályhoz való igazítást tartalmaz a rendelet módosítása. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet az írásban kiadottal megegyező formában. 

 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (IX.17.)Önkormányzati rendelete 

atalajterhelési díjról szóló 16/2004.(VIII.25.) számú rendeletének 
módosításáról 

 

 

8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójához 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A keret összege ugyanakkora, mint a 2015 évben volt, 
1.300.000 Ft, a 2016. évi keretösszeg terhére. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati-javaslatban foglaltakat. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását a bizottsági módosítással. 

 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 

71/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.  
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni. 



Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban 
rögzíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 
Erre a célra a 2015. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester    
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2015. október 01. 
  „A” és „B” típusú pályázatok kiírására 2015. október 05. 

Beérkezett pályázatok elektronikus adatbázisban való rögzítése és elbírálása 2015. 
december 07. 

 

9.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 
kormányzati funkciók bővülése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
dr.Milus Lajos jegyző: Visszakapta a település az iskola működtetését, számlázási 
kötelezettségünk van, ezen kívül a helyi Krónika című újságban a helyi és környékbeli 
vállalkozók hirdetni szeretnének, amivel kapcsolatban szintén számlaadási kötelezettségünk 
van. Ezért szükséges a függelék módosítása. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslatelfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 

72/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. számú függelék a) 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja. 
 
5. számú függelék Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez 
 
a) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók felsorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 



 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 045120 Út, autópálya építése 
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
 064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 072111 Háziorvosi alapellátás 
 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 
 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 086020 Helyi, térségi tér biztosítása, működtetése 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107051 Szociális étkezés 
 107052 Házi segítségnyújtás 
 107054 Családsegítés 
 

10.) Cserszegtomaj 1627/7. hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlan átminősítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslatelfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

73/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zala Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a 
2015. május 20. napján kiadott ZA/ÚO/NS/A/251/7/2014. számú határozata alapján az 
önkormányzat tulajdonát képező Cserszegtomaj 1627/7. hrsz. „közút” művelési ágú 95 m2 
térmértékű ingatlan művelési ágának „beépítetlen terület” művelési ágra történő 
átvezetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan nyilvántartási átvezetési kérelem 
aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását végezze el. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

11.) Cserszegtomaj, Községháza u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület 
statikai megerősítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta, a felmerült kérdésekre megkapta a 
kielégítő választ, így 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

74/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, 
Községháza u. 4. szám 115. hrsz. alatti volt hivatal épülete statikai megerősítés engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítését. Az engedélyezési tervdokumentáció tervezésére a FIFIKA Kft 
Gyenesdiás, Esze T. u. 8. szám alatti vállalkozó bruttó 215.900,- Ft összegű árajánlatát 
fogadja.  
A tervezés és a statikai szakvélemény elkészítéséhez szükséges 240.900,- Ft összegű pénzügyi 
fedezetet az általános tartalék terhére  biztosítja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

12.) Teleház vízfogyasztás elszámolása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 



A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

75/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2013.(IV.24.). számú 
határozatát visszavonja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 15-ig 
visszamenőlegesen, a szolgáltató által biztosított fogyasztási adatok alapján a jelenleg 
érvényes árakkal megállapított bruttó 47.139,- Ft összeget a Rózsa Bt tulajdonosa Erdélyi 
József részére a talajvíz terhelési díj tartozásában jóváírja. 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

13.) Használaton kívüli AP-250 típusú egytengelyes traktor pótkocsi és 7 db bontott 
fűtés radiátor értékesítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslatban a 7 radiátor ára egyben bruttó 
56.000 Ft, a polgármester az ár meghatározásakor a 10 % eltérést csak felfelé érvényesítheti. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

76/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat 
tulajdonát képező: 
- AGROGÉP AP-250 típusú 9405140 alvázszámú YHP-396 forgalmi rendszámú traktor pótkocsit.     
   Értékesítési ár: bruttó 300-350 eFt. 
 
- 7 db bontott, 60x120-as FÉG fűtésradiátort egyben. 
   Értékesítési ár: bruttó 56.000,- Ft. 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 
értékesítéssel kapcsolatos egyeztetések lebonyolításával, továbbá felhatalmazza, hogy a 
meghatározott összeghez képest az ár kialakítása során 10% eltérést csak felfelé 
érvényesítsen. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2015. október 30.              
 

14.) Tájékoztatás a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, 
család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról. 



Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
Farkas Cecília szakmai vezető: Minden önkormányzatnak nyilatkozni kell november 30-ig, 
hogy hogyan kívánják megoldani a feladatot. 
Bartha Gábor polgármester:Működhetne-e minden úgy, ahogyan eddig? Számíthatunk-e az 
anyagiak terén változásra? 
Farkas Cecília szakmai vezető: Csökken az állami hozzájárulás, szakmai létszámcsökkenés is 
várható, a szolgálattól delegálnak várhatóan dolgozókat. 
Bartha Gábor polgármester: Nem kívánunk változtatni az eddigi megállapodáson. 
Farkas Cecília szakmai vezető: Nyilatkozniuk kell, hogy ebben a formában kívánják ellátni a 
feladatot, ez feltétlenül szükséges, a működési engedély okán. A településen elindították az 
iskolai szociális munkát is. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

77/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-től továbbra is 
a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött megállapodás alapján kívánja ellátni a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Felkéri a polgármestert, 
hogy az októberi soros ülésre készítse elő a feladat ellátási szerződés felülvizsgálatát és azt 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző    
Határidő: Szerződés felülvizsgálata 2015. október 31. 
  Döntéshozatal a feladatellátás biztosításáról 2015. november 30. 
 
 

15.) Dr. Szabó Imre Cserszegtomaj, Sümegi u. 43. szám alatti ingatlan 
tulajdonosának kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal nem támogatja a 
kérelmet. 
Bartha Gábor polgármester: Az alábbi változtatást javasolja: A 3 sor után a „magánerős 
beruházását nem támogatja” szövegrész kerüljön a határozat szövegébe. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását a fenti módosítással. 

 



 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

78/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Imre 7100 
Szekszárd, Rákóczi u. 146. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Sümegi u. 43. 
szám 2046/7. hrsz. ingatlan szennyvízbekötésének közterület igénybevételével történő 
magánerős beruházását nem támogatja. 
 

16.) Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel.  
 

17.) A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának 
kérdéseiről szóló 5/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel arendelet-
tervezet elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 5/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
    18.) Tanulók 2015/2016-os tanév buszbérletének biztosítása iskolába járáshoz 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Az önkormányzat december 31-ig biztosítja a bérletekre a 
pénzt, 107.000 Ft erejéig. 
Bartha Gábor polgármester:Az iskolába jutást a fenntartó köteles biztosítani, de a település 
határain belüli mozgást nem támogatja. A jelenlegi feltételekkel az önkormányzat ez év 
végéig tudja biztosítani a buszbérleteket. Keszthely, Rezi, Karmacs községekből van 
gyermekszállítás, január 01-től az érintett települések önkormányzatától számítunk segítségre. 
Novemberig a Szociális Bizottság hatáskörét átdolgozzák, valószínűleg az érintett családok 
települési támogatás formájában lesznek támogatva. 



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

79/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bejáró tanulók 
2015/2016-os tanév négy havi (2015 szeptember-december) buszbérletének biztosításához, és 
107 eFt-ot elkülönít erre a célra a 2015. évi költségvetés terhére.  
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

19.) Hévízi Város HÉSZ szabályzatának módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 
Bartha Gábor polgármester:A testület megismerte a  Hévízi HÉSZ tartalmát. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbelihatározati javaslat elfogadását, 
mely szerintCserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Hévíz Város 
Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosításának tartalmával egyetért, az abban foglaltakkal 
szemben észrevételt nem fogalmaz meg. 
 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

80/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Hévíz Város Helyi Építési 
Szabályzata (HÉSZ) módosításának tartalmával egyetért, az abban foglaltakkal szemben 
észrevételt nem fogalmaz meg. 
 

    20.) Egyebek 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 
Ács Györgyi igazgató-helyettes: Az iskola igazgatója nevében megköszönte a Képviselő-
testület  pozitív hozzáállását. Egyben tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tantestület 
úgy döntött, hogy szeptember 26-ára nevelés nélküli munkanapot rendelnek el, így a gyerekek 
eljöhetnek a Családi Fesztiválra. A szerdai szülői értekezleten pedig tájékoztatják a szülőket 
erről. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Örömmel hallja a hírt, hiszen mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a gyermekeket színes és tartalmas program várja. 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselőtársunk nem jelezte a távollétének okát 
az ülés végéig. 



Illés Andrea igazgatásszervezőnek megköszönte az elmúlt évek során kifejtett  munkáját, az 
új munkakörében sok sikert kívánt. 

Csányi Bernadett adóügyi ügyintézőnek, aki hamarosan gyermekáldás elé néz, sok sikert, jó 
egészséget és minden jót kívánnak. 

 

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, megköszönte képviselőtársainak a munkát, majd az 
ülést 18 óra 27 perckor bezárta.  
 
 
 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


