
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25-én 
16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás,Partics Gyulaképviselők, 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, Szalai Erzsébet, Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van,  a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Hiányzik Elekes István képviselő. 
Az ülést 16 óra 04 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy elkészült a Cserszegtomaj értékeit bemutató kisfilm, 
amivel településünk bemutatkozik az „Év humanitárius települése” pályázaton nyert díj 
átadásán. A kisfilm levetítését kezdeményezi. 
Köszöni a készítőknek: Szeiler Gábornak és feleségének a minőségi munkát. 
Napirend előtt még szeretné elmondani, hogy a Szabó István Általános Iskola 8. osztálya 
szeretettel meghívja a Képviselő-testület tagjait a 2016. június 18-án 10 órai kezdettel a 
Tormacsarnokban tartandó ballagásra. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Hősök Napja meghívói is elkészültek. 
 
A napirendi sorral kapcsolatban arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a mai nap érkezett 
anyagot, Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének tájékoztatását és 
kérelmét önálló napirendként, a 12. napirendi pontban tárgyalják meg.  
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadott. 
 
A Pénzügyi Bizottság ülésén az Egyebek pont alatt tárgyalták a főépítészi pályázattal 
kapcsolatos előterjesztést. Javasolja most is az Egyebekben való tárgyalását, amelyet fel is 
tesz szavazásra és amit Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A megjelentekre való tekintettel kéri, hogy a 7. és a 2. napirendi pontot cseréljék fel. 
A javaslatot felteszi szavazásra, amit Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal elfogadott. 
Az elfogadott változtatásokkal a 14 napirendi pontból álló napirendi sort teszi fel szavazásra. 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
módosított napirendi sort. 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester : Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a polgármesteri keret terhére 
76.000 Ft került kiadásra a Szőcei Erdei Tábor lebonyolítására, mivel a KLIK ezt az összeget 
már nem vállalta. 
A Zala Megyei Idősügyi Tanács megkereste az Önkormányzatot, hogy a májusban lejáró 
delegálást meg kell újítani, ennek értelmében Tolvéth Gyula Tamás képviselőt delegálják az 
Idősügyi Tanácsba Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviseletében.  
Egyéb hozzászólás hiányábanszavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete6 igenszavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
 

2. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes: A kiadottal szemben a létszám annyiban változott, 
hogy a múlt héten kettő orosz gyermeket írattak be az oviba. Így a gyermeklétszám 24-ről 26-
ra módosult. Ők iacserszegtomaji lakosok. 
Bartha Gábor polgármester: A bölcsődei nevelést érintő változások okán várják az utasítást. 
Ennek megoldása kötelező, de úgy tűnik, hogy nem támogatják az egységes óvoda-bölcsődei 
rendszert. Már a pályázati rendszerről is szó van, de még nincs hivatalos információja ebben a 
témában.  
Szeles András György alpolgármester: Az orosz gyermekekkel hogyan értik meg magukat? 
Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes: Az óvodai dolgozók elővették az elfeledett orosz 
tudásukat és e gyermekek is nagyszerűen integrálódnak a közösségbe. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

67/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezető-helyettesének tájékoztatását az óvodába felvett 
gyermekek létszámáról megtárgyalta és tudomásul vette.  
 



3. Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Szép, átfogó munka. A bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

68/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
 

4. Önkormányzat peres ügyei 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és mind a kettő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
dr.Milus Lajos jegyző: A kettő határozati javaslatot külön kell megszavazni. Helyesbítene:a 
meghívóban helytelenül szerepel, mivel  az előterjesztő nem ő, hanem Tolvéth Gyula Tamás, 
a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke. 
Bartha Gábor polgármester: Nincs jelen az a képviselő, akinek az ügyében dönteni kell. 
Ebben az ügyben a polgármestert és a jegyzőt hatalmazza fel a Képviselő-testület, hogy 
ügyvédi támogatás mellett képviseljék az Önkormányzatot. A másik ügyben már két 
Képviselő-testület is vizsgálatot tartott. Itt a jegyzőt bízza meg a Képviselő-testület az 
Önkormányzat képviseletével, szintén ügyvédi támogatás mellett. 

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az első határozati javaslat elfogadását. 

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

69/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata képviselő-testülete Elekes István önkormányzati 
képviselő, mint felperes ellen, 500.000 Ft nem vagyoni kár és járulékai iránti peres ügyében, 
mint alperes, felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az önkormányzat perbeli 
képviseletére azzal, hogy ügyvédi közreműködést is vegyenek igénybe.Ennek díját az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. 
A Bíróság az Önkormányzatot nyilatkozat tételre kéri a Cserszegtomaj Krónika 2015. 
októberi számában megjelent„Elhallgatta - a bíróság döntött” cikk vonatkozásába indított 
perre vonatkozóan. A Képviselő-testület nyilatkozatát a már korábban, a Zala Megyei 
Kormányhivatal részére megadott képviselő-testületi határozatokban ((6/2016. II.20.) kt. 



határozat, 33/2016. III.24.) kt. határozat, 58/2016. IV.27. kt. határozat)) kialakított 
véleményére alapozottan, továbbá a perben, az önkormányzat érdekeit képviselő 
meghatalmazottak jogilag releváns tényeken alapuló kiegészítésével kéri megadni. 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a perképviselettel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a perről folyamatosan 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
 
Felelős:Bartha Gábor polgármester 

dr.Milus Lajos jegyző 
Határid ő:Folyamatos 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a második határozati javaslat elfogadását. 

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

70/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata képviselő-testülete Nagy András György, I. r., ifj. 
Nagy András II., és Blanke Erzsébet III. r. gyenesdiási lakosok, mint felperesek ellen „közút 
fenntartás” iránt indított perében felhatalmazom a Jegyzőt a perképviselettel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére, azzal, hogy ügyvédi közreműködőt vegyen igénybe, 
melynek díját az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyző, hogy a perről folyamatosan tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Határid ő: folyamatos 
 

5. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” tárgyú pályázat – Utak 
felújítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gáborpolgármester: A költségvetési rendeletbe is be van tervezve ez az összeg, 
amennyiben nyertes a pályázat, a tavasz folyamán indulhat a munka. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igena következő határozatot hozta. 
 

71/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt 



pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani a Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. és 
Dr. Vajkai Aurél utca 740/6 hrsz. utak aszfalt felújítás céljából. 
 

A képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6 hrsz. utak 
aszfalt felújítása bruttó 13.587.984,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében 
bruttó 11.549.787,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz 
kapcsolódó bruttó 2.038.197,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár területi 
igazgatóságához való benyújtására. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2016. június 2. 
 
 

6. Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egy módosító javaslata 
van:a 30-as korlátozó tábla kihelyezését a Gagarin utcában is javasolják.  
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a módosító indítványt és a határozati javaslatot azzal 
a kiegészítéssel teszi fel szavazásra, hogy a határozati javaslat szövegében a „Kápolna soron” 
szövegrész után kerüljön be az is, hogy  „és a Gagarin utcában”. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását az 
elhangzott kiegészítéssel. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

72/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

- A község önkormányzati úthálózatának állagmegóvása érdekében a Sümegi, 
Várvölgyi, Keszthelyi, Rezi útra nyíló utcák elágazóiba 10 t súlykorlátozó forgalmi 
táblák kihelyezésével súlykorlátozást vezet be a gépjármű forgalom szabályozására. 
A súlykorlátozás nem vonatkozik a tömegközlekedési járművekre és a községi 
hulladékszállítást végző járművekre. 

- A biztonságos közlekedés és a lakók nyugalma érdekében 30 km/h sebességkorlátozó 
forgalmi táblák kihelyezésével sebesség korlátozást vezet be a Dr Bakonyi Károly 
utcában, Barlang utcában, Iskola utcában a Pajtika utca Európa tér feletti szakaszán, 
illetve a Kápolna soron és a Gagarin utcában. 

- Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 



7.  Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 
tevékenységérőlElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a hivatal dolgozójának és a Szolgálat munkatársainak is 
a munkát. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen  szavazattala következő határozatot hozta. 

 
73/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az 
előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 
 

8. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A beszámoló készítője jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen jelen 
lenni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

74/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 
 
 

9. Beszámoló háziorvosi ügyelet 2015. évi tevékenységéről, pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Ez egy halasztott beszámoló, az előző ülésen tárgyalni kellett volna, de nem érkezett meg 
időben az anyag. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

75/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyelet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

10. „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány jogállása 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szomorúan vették tudomásul, hogy az alapítvány vezetése 
nem viszi tovább a munkát, új jelentkező pedig nincs a megüresedett posztokra, ezért az 
alapítvány megszüntetéséről szóló határozati javaslatot  javasolják elfogadni. 
Bartha Gábor polgármester: Tehát a „b” határozati javaslatot javasolják elfogadásra. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

76/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cserszegtomajért” Közalapítványt 
céljának megvalósulásának lehetetlenné válása miatt megszünteti, mivel az  alapító új célt 
nem határoz meg, illetve a cél módosítására más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. 
Felkéri a Polgármestert az Alapítvány - teljes körű elszámolás után - megszüntetésével 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016.12.31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Mivel a „b” határozati javaslat elfogadásra került, ezért az „a” javaslatot nem teszi fel 
szavazásra. 
 

11. Portes du Maine – Hévíz Egyesület franciaországi programján való részvétel 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:A júniusi dátum még nem biztos, ezért javasolja, hogy a 
határozat szövegéből kerüljön ki a dátum megjelölése. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 



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

77/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés 
Külkapcsolatok terhére 400.000 Ft összeget  biztosít, a LaGuierche városában tervezett 
együttműködési programon való részvételhez a hivatalos küldöttség utazási költségére.  
Képviselő-testület felhatalmazz a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. június 05. 
 
 

12. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnökének tájékoztatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvasta Szita Károly levelét és ismertette a határozati javaslatát. 
Egyéb hozzászólás hiányában teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

78/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió 
kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és 
veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a 
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre. 
Felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

13. Kérdések, interpellációk 
 
Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 
 
 

14. Egyebek 
Főépítészi pályázat 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a második határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy havonta 1 
mérnöknap - 45.000 Ft kerüljön kifizetésre, és amennyiben ezen túl is merül fel munka, úgy 
az után 6.000 Ft/óra díj számolható el. 
Bartha Gábor polgármester: A módosítással kiegészített 2. pontot teszi fel szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

79/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Klie Zoltán okleveles 
építészmérnököt bízza meg a főépítészi feladatkör ellátásával havi 1 mérnöknap figyelembe 
vételével 45.000,- Ft/mérnöknap díjazásért. Ha az elvégzendő munka túllépi a mérnöki napi 
díjazás mértékét, akkor az ezen felül végzett munkát 6.000 Ft/óra díjért egyenlíti ki  
2016.06.01. napjától három évre az elfogadott költségvetés terhére. 
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására és ezzel kapcsolatos további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. június 1. 
 
 
Kéri  Képviselő-testület tagjait, hogy 6 napon belül válasszák ki Cserszegtomaj község borát a 
térségi borversenyen nagyszerűen szereplő borok közül. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, ezért megköszönte képviselőtársainak a munkát és 
a Képviselő-testület ülését 16 óra 52 perckor bezárta. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. május 26. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


