
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 29-én 
16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Szabó István Általános Iskola étterme 
                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás,Partics Gyula, Elekes Istvánképviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Sass Attila r. alezredes, Pénzváltó József c.r. alezredes. 
Valamint: Nagy Józsefné, a Vénusz Étterem tulajdonosa 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 7 tagja jelen van,  a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Az ülést 16 óra 45 perckor megnyitotta. 
Kéri Tolvéth Gyula Tamás képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
jelenlevőket arról, hogy miről tárgyaltak a Pénzügyi Bizottság ülésén, amely nem szerepelt a 
kiküldött anyagban. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A 14. Egyebek pontba javasolja a Cserszegtomai Futásról 
szóló beszámolót felvenni. 
Külön napirendi pontba szeretné javasolni az alábbi témákat: 
15. napirendben az adózással kapcsolatos kérelmeket,  
16. napirendben Lénárt Gábor kérését,  
17. napirendben pedig az óvodavezető választást, ahol az egyik érintett zárt ülés tartását kérte. 
Bartha Gábor polgármester: Tehát marad a kiküldött meghívónak megfelelően a 13 napirend, 
és még az említett 4 napirendet javasolja felvenni a napirendi sorba. A megjelent vendégek 
miatt kéri, hogy a 2. napirendi pont helyén tárgyalják a 11. napirendi pontot. 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 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 kiosztott anyag a Pipacs 
óvoda levele, amelyben lemondják a nevelés nélküli munkanapot és az arra tervezett 
programjukat. Tájékoztat továbbá arról is, hogy az iskolai sportpálya bővülésének határideje 
módosult 2016. július 1-re az időjárás miatt.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Beszámoló a Község közbiztonságáról  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottságelfogadásra javasolja a beszámolót. 
Köszöni az éves munkát és a részletes beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a megjelenteknek a munkát és a napi kapcsolatot. 
Megjegyzi, hogy a jelenlegi körzeti megbízotti feladatokat ellátó kollégáikkal maximálisan 
megvannak elégedve. Kérdezi, hogy van-e valami amit még hozzá tennének a beküldött 
anyaghoz.  
Sass Attila r.alezredes: Annyit szeretne hozzáfűzni a beszámolóhoz, hogy a számadatok 
tükrözik a helyi állapotokat. Odafigyelésre ad okot a vagyon elleni bűncselekmények 
számának növekedése, amelyek a nyári szezonhoz köthetőek. Hozzáteszi, hogy sajnos nem 
magas a személyzet létszáma, de a szomszédos kapitányságok segítséget nyújtanak számukra. 
Kiemelt figyelemmel kísérik a 65 év feletti korosztályt, jók a visszajelzések. A baleseti 
statisztika mutat magas számot, a Bikedi sornál, Sümegi útnál illetve a Dobogómajornál 
történik sok baleset, főleg gyorshajtás, illetve figyelmetlenség az okai ezeknek a baleseteknek.  
Bartha Gábor polgármester: A megjelentek a Pénzügyi Bizottság ülésén a beszámolót 
megtárgyalták. Új tapasztalatként élték meg a vagyon elleni bűncselekmények 
felszaporodását, ennek elhárítására és más ügyekből kifolyólag is minden eszközzel állnak a 
Rendőr-kapitányság segítségére.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását, az elhangzott 
kiegészítésekkel. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
80/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közbiztonságáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
 
 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

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

 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési 
rendelet módosítását.  



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igenés 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

81/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2016. évi költségvetésében: 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

1. 46/2016 (III.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Nemzeti összetartozás 
emlékhely” kialakítása 
Általános tartalék csökkenése      - 700 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    + 700 
 
2. 52/2016 (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján aszfaltburkolat 
szélesítése/felújítása 
Általános tartalék csökkenése      - 5.000 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    + 5.000 
 
3.54/2016 (IV.27.) képviselő-testületi határozat alapján Sportöltöző átalakítás 
Általános tartalék csökkenése      - 600 
Felhalmozási kiadás növekedése 081030    + 600  

 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Országos Néptánc Fesztivál cserszegtomaji résztvevőinek utazási költsége 
 Általános tartalék csökkenése      - 90 
 Dologi kiadás növekedése 011130      + 90 
 
 2. 2016. évi néptánc oktatás az iskolában 
 Általános tartalék csökkenése      - 100 
 Dologi kiadás növekedése 091220; 092120     + 100 
 

3. A Szabó István Általános Iskola 4. osztályosainak a KLIK által nem finanszírozott 
erdei tábora 
Általános tartalék csökkenése      - 76 
Dologi kiadás növekedése 011130      +76 
 
4. Szabó István Általános Iskola 1. osztályosainak év végi ajándékozása 
Általános tartalék csökkenése      - 32 
Személyi kiadások növekedése 011130     + 21 
Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130   + 11  
3.  Egyéb 

 Zárszámadás alapján 
1. Iskolába digitális tábla beszerzése 86/2015 (X.28.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján 
Felhalmozási kiadás növekedése 091220; 092120   + 600  
Pénzmaradvány növekedés 018030     + 600 

 
2. 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés 



Pénzeszköz átadás növekedése 018010     + 307 
Pénzmaradvány növekedés 018030     + 307 

 
3. Általános tartalék növekedése 900070     + 13.243 

Pénzmaradvány növekedése 018030     + 13.243 
 
 Közműdíj továbbszámlázása intézmények részére 

4. Dologi kiadás növekedése 066020     + 10.033 
Intézményi működési bevétel növekedése 066020   + 10.033 

 
 GPS beszerzés digitális alaptérképhez 

5. Felhalmozási kiadásokon belül átcsoportosítás a 2016. évi költségvetésről szóló 
2/2016 (I.21.) rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján   1.000 

 
Borítékoló/hajtogató gép beszerzése 
6. Felhalmozási kiadás növekedése 011130 PH    +1.200 

Általános tartalék csökkenése 900070     - 1.200 
 

2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés kamata 
7.   Pénzeszköz átadás növekedése 018010     + 50 
      Dologi kiadás csökkenése 011130     - 50 
 
Ifjúság utca és a Gagarin utca árokösszekötése 
8.Felhalmozási kiadás növekedése 045120     +2.500 

Általános tartalék csökkenése 900070     - 2.500 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 739.517 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelet módosítását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (III.24.) 
rendelettel módosított 2/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

4. Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015. (XII.17.) 
számú önkormányzati rendelet törvényességi felhívása 

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

Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 



KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete 7igen  szavazattal a következő határozatot 
hozta. 

 
82/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

  
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal 
ZAB/030/1246-1/2016. számú törvényességi felhívásának megfelelően a Cserszegtomaj 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6) d) pontja 
alapján tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani. 
 
 

5. Cserszegtomaj Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2013. 
(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: Az előterjesztésen nem szerepel az ellenjegyzése, de a hétfői napon 
megérkezett a Szombathelyi Kormányhivatal állásfoglalása, így az ellenjegyzését megadja.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelet módosítását.  
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
módosítását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
 

6. Hulladékszállítási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Kijelentette, hogy országos feladat a szerződések módosítása. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja  a határozati javaslat 
elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

83/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 



 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalaispaZrt., a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulás és   Község Önkormányzata között, 2015. június 26. napján 
kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés és az előterjesztés 
melléklete szerint módosítva jóváhagyja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a ZalaispaZrt-t  értesítse. Felkéri 
továbbá, hogy a közszolgáltatási szerződés aktuális dátumú módosításátaláírja.  
 
 

7. Csehi Sándorné kérelme 
Előterjesztő: 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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattala következő határozatot hozta. 

 
 

84/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 

017/92. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1996 m2 térmértékű  ingatlan belterületbe vonását 
támogatja.  

2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás 
aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a 
belterületbe vonási kérelem benyújtására. 

 
 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  és nem támogatja a 
határozati javaslat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Polgármesterként kötelessége támogatni a helyi vállalkozások 
elindulását. Ebben a formában a beküldött szerződés-tervezet nem támogatható. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
Megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 nem és 
1 tartózkodik szavazattal a határozati javaslatot nem támogatja. 
 
Ezért szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, mely szerint „Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a feladat-ellátási szerződést.” 



A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

85/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 
62/2016. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozatát. A Babóca Bölcsőde Nonprofit Kft. által 
megküldött „Feladat-ellátási szerződés”-t az abban lefektetett pontok alapján nem támogatja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
 
 

9. „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 Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

86/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2016 (V.25.) számú 
Képviselő-testületi határozatának a következő pontját:  
 

„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.” 

 
az alábbiakra módosítja: 
 

„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 11.549.786,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz 
kapcsolódó bruttó 2.038.198,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.” 

 
A határozat többi része továbbra is hatályban marad. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
 

10. „Fénydekorációs eszközök beszerzése” tárgyú pályázat 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság az „a” változat elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „a” változatát. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

87/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Blachere Illumination 
Hungary Kft. által kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani karácsonyi 
fénydekorációs eszközök beszerzése céljából. 
 

A Képviselő-testület a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére a bruttó 
2.228.850,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázaton keresztül beszerzett fénydekorációs 
eszközöket a megjelölt helyszíneken üzembe helyezi, és legalább 3 évig üzemelteti és 
karbantartja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a Blachere Illumination Hungary Kft.-
hez való benyújtására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 

11. Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 160.000 Ft-tal támogatja 
az anyagvásárlást az épület felújításánál. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

88/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyarok 
Nagyasszonya Plébánia Hivatal cserszegtomaji Szent Anna temploma melletti közösségi 
kisházának tetejének felújítását 160.000 Ft összeggel- amelyet az anyagvásárlásra biztosít-  az 
általános tartalék terhére, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére és aláírására 
 
 

12. A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 



 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Megjegyzi, hogy egy változtatást kér az októberi testületi 
ülés napirendi pontjai között. A közterületi beruházásokról és a közterületi gondozásról szóló 
beszámoló az októberi soros ülésen kerüljön napirendre. 
Bartha Gábor polgármester: Felteszi szavazásra a munkaterv októberi ülésének napirendi 
pontjainak változtatását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattalmegváltoztatta a határozati javaslatban foglaltakat. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a megváltoztatott határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

89/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. II. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 

 
 

13. Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszönti a megjelent Nagy Józsefnét, a Vénusz étterem 
tulajdonosát. 
Nagy Józsefné: Megkereste Palkovics Zoltánné képviselőt, hogy hallgassa meg a problémáját. 
A borfesztiválon egyre kevesebb a vendég. Kialakult a borosok között egy verseny. Neki ez 
nagyon kellemetlen, mivel ő indította el azt a folyamatot, aminek eredményeképpen 
Cserszegtomajon elkezdődött a bor- és sörfesztivál szervezése. 
A sátor téglalap alakú,két oldalt volt a két vendéglátós, közöttük a borosok. 
A tavalyi évben már nem ugyanazon a helyen voltak. A tavalyi megbeszélésen is szólt, hogy 
szeretne középre kerülni. A borosok megkeresték őt, hogy szóljon, hogy középre kerülhessen, 
mert ez nekik is jobb lenne. Nem mennek hozzájuk így a vendégek, mert nem tudtak hová 
leülni és túl hangos volt a zene. 
A vendégek száma egyre csökken, a bérleti díj pedig tavaly emelkedett. Ha nem csökkentik a 
bérleti díjat vissza 30.000 Ft-ra, akkor ő idén nem tud jönni a borfesztiválra. Tavaly 150.000 
Ft értékű áruja ment tönkre. az a javaslata, hogy csak egy vendéglátós jöjjön el a 
borfesztiválra. ebben az évben a konkurens cég, jövőre pedig ő.  
Tegnap nem tudott ideérni időben a megbeszélésre. Megkérdezte  a másik vendéglátóstól, 
hogy történt-e változás. A konkurense azt mondta, hogy a végére rakják őket egymás mellé. 
Tegnap a polgármester sértő módon viselkedett vele. Nincs elég hely senkinek, egymás mellé 
vannak szorítva. Amennyiben nem változtatnak a bérleti díjon, ő nem tud részt venni  a 
borfesztiválon. 
Bartha Gábor polgármester: Visszautasítja azt az állítást, miszerint sértő lett volna a hölggyel. 
A borfesztivál időpontja régóta ismert. Össze tudja hívni a vállalkozásokat és megbeszélhetik 
a témát. A borfesztivál gondolata a Da Bibere borlovagrend ötlete volt, az igaz, hogy ők mellé 
álltak és idehozták Cserszegre. 
Nagy Józsefné:Ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy vigyék le a bérleti díjakat. 



Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatja a tulajdonost, hogy nem a polgármester és a 
Képviselő-testület dönti el, hogy ki hova kerül, ezért szervezik a fesztivál előtt a 
megbeszélést, hogy ott ez a kérdés eldőljön. 
Elekes István képviselő: Van egy másik rendezvénytér a másik oldalon, amibe sok pénzt 
fektettek. Szerinte a rendezvényt a másik oldalon kellene megrendezni. Szerinte 
Cserszegtomajnak nem lenne szüksége az építményadóra, illetve  a telekadóra, ha ésszerűen 
gazdálkodna, de úgy gondolja, hogy a cserszegi vállalkozókat támogatni kellene. 
Nagy Józsefné: Ő akkor is kisegítette az Önkormányzatot, amikor a másik vállalkozó 
lemondta. Állította, hogy a falunapon is nagy kárt okozott neki az időjárás, ezért kéri, hogy 
mérsékeljék a 60.000 Ft-os bérleti díjat.  
Bartha Gábor polgármester: Válaszol először Elekes István képviselő szavaira: Az 
aszfaltozás nem a bornapok miatt készült, az ide járó 200 gyermeknek kell tér. Minden nap 
testnevelés órájuk van, el kell őket helyezni. A túloldali rendezvénytéren is megvannak a 
rendezvények.  
Elekes István képviselő: 30 évig volt válogatott versenyző, szomorúnak tartaná, ha a 
testnevelő tanár kérésére történt volna az aszfaltozás. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bérleti díj sokallása egy jelzés a Képviselő-testület felé, a 
következő alkalomra mérjék fel, hogy mekkora a bevétel a vendéglátó egységeknél, akkor 
lehetne mérsékelni a díjakat. 
Nagy Józsefné: Kijelenti, hogy számára csak a borfesztiválon van gond a bevétellel, a többi 
alkalommal nincs. 
Palkovics Zoltánné képviselő: 11 éve kezdtük el a bornapokat. Az említett Németh Csaba és 
Bernáth Tibor segítette az Önkormányzatot, hogy hogyan rendezzék meg a rendezvényt. 
Akkor 15.000 Ft volt a borozóknak, 30.000  Ft pedig a pecsenyéseknek a helypénz. 10 évig 
volt ennyi a helypénz, tavaly növelték. Senki nem tiltakozott tavaly, amikor megemelték a 
helypénzt. A megbeszélésen lenne helye a terület elosztásának. A borházasok tegnap 
megelégedetten távoztak. 
Nagy Józsefné: A reziDecsics borozósok is egyetértenek vele, őmellé akarnak kerülni.  
Bartha Gábor polgármester: Mi az az összeg, amiért hajlandó lenne megjelenni? 
Nagy Józsefné: Kifizeti a 30.000 Ft-ot előre, és ha olyan forgalma lesz, akkor kifizeti a másik 
30.000 Ft-ot is. Úgy érzi, hogy nem támogatják őt, mint helyi vállalkozót.  
Bartha Gábor polgármester: Azt megteheti a Képviselő-testület, hogy az elfogadott 
határozatot módosítja, a borozóktól azonban nem jött reklamáció. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az a javaslata, hogy a 60.000 Ft-ot vegyék vissza 50.000 Ft-
ra, a következő rendezvény előtt pedig mérjék fel, hogy mennyi volt a bevétel, ki tudják-e 
fizetni a helypénzt.  
Szeles András György alpolgármester: Nem ért ezzel egyet, a bornapok a falunak közel 2,5 
millió Ft-os kiadást jelent. Szerinte a vállalkozóknak be kell vállalnia a veszteséget is.  
Palkovics Zoltánné képviselő: Úgy gondolja, hogy a helyi vállalkozókat eddig is támogatták. 
Bartha Gábor polgármester: A szervezőknek ez egy információ, hogy a megjelent vállalkozó 
a bornapokra nem tud eljönni. 
Nagy Józsefné: A bornapokra nem jön el. Sok helyre hívták őket, soha sehol nem volt 
probléma, mindenhol mindent megtettek azért, hogy ott legyen az adott rendezvényen. 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte, hogy megjelent. 
 
 
 
 
 
 



14. Cserszegtomaji Futás 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( szóbelielőterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Komoly sportrendezvény, ami a sportpályáról indulna. Fedezetre 
van szükség a megrendezéséhez.  
Partics Gyula képviselő:Civil kezdeményezéssel szeretnének egy szabadidősportot, 
egészséges életmódot támogató rendezvényt létrehozni. A rendezvényen lenne nevezési díj is. 
A költségek úgy adódnak össze, hogy a nevezési díj 1000 Ft lenne, a teljes költség 3000 Ft/fő 
körül lenne, kb. 300 főt tudnának mozgatni ezzel. A részletekről tárgyalni kell még.  
Bartha Gábor polgármester: Ez egy tradíciót indítana el. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 800.000 Ft-os keretösszeget ajánl fel a 
tartalék keret terhére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
megváltoztatott határozati javaslatot. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

90/2016. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az I. Cserszegtomaji 
Futás tömegrendezvény megrendezését, és lebonyolításához legfeljebb 800.000 Ft-os keretet 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri a Polgármestert és a Sporttanácsnokot a tárgyalások lefolytatására és az összes 
szükséges intézkedés megtételére. 
 
 
 

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

 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Oó Hajnalka leveléhez nem fűz kommentárt. A másik kérést 
is érdekesnek találja. Novemberben visszatérnek az adórendelet felülvizsgálatához, akkor 
tudnak érdemben nyilatkozni.  
Bartha Gábor polgármester: Ha nincs kivetett helyi adó, akkor az Önkormányzat számos 
lehetőségből kimarad, nincs önereje. Az adórendelet alól nincs kivétel.  
Elekes István képviselő: Szerinte nincs szükség az adóra, mert jobban kellene gazdálkodni. 
Nálunk jóval kisebb bevételű településeken sem kell adót fizetni, és mégis élnek és 
működnek. Cserszegtomaj honlapja megújult és jó, a honlapon fellelhetők az alapadatok.  
Szeles András György alpolgármester: Szomorúnak tartja, hogy Elekes István Képviselő Úr a 
honlapról tölti le az ismereteit, ahelyett, hogy részt venne az üléseken. A Deodara Kft-nek 
55.000m2 területe van, de ami 20 évvel ezelőtt virágzó vállalkozás volt, az most egy 
pénznyelő, mert nem törődtek vele. 
Elekes István képviselő: 2012-ben itt ült már Szeles András György is, amikor az arborétum 
tulajdonosaival bejárták az arborétumot. Tudták már akkor is, hogy ott milyen állapotok 
vannak. 
Szeles András György alpolgármester: A levél írója azért kér kedvezményt, mert 20 évig nem 
gondozta a vállalkozást, most sok pénz kellene ahhoz, hogy a vállalkozást megmentsék. 
Bartha Gábor polgármester: A lakosság 90 %-a öt-hat-hét ezer forintos adót fizet. 



Elekes István képviselő: Nem azt akarja, hogy az adott Kft. adómentességet kapjon, de 2012-
ben már gondolkodnia kellett volna az Önkormányzatnak az arborétum helyrehozatalának a 
beindításáról. Ha tudtunk volna élni vele, akkor az arborétumot gondozni, felvirágoztatni 
lehetett volna.  
dr.Milus Lajos jegyző: A Kft-nek megvan a lehetősége, hogy a belterületi ingatlanját 
külterületbe vonja, ebben az esetben adómentességet kaphatna a rendelet szerint. 
Elekes István képviselő: Ha az arborétumot régi fényébe vissza tudnák állítani, az 
Cserszegtomajnak sok területen jelentene előrelépést, esetleg hozna hasznot is. 
Bartha Gábor polgármester: Felajánlotta az Önkormányzat segítségét, hogy a jelenlegi 
helyzet ne romoljon. De az a terület magántulajdon. Az adó a hivatal ügye. A feladat annak 
meghatározása, hogy 10 Ft/m2 mekkora terhet jelent a lakosoknak.  
Partics Gyula képviselő: A vállalkozásba nem kellene belefolyni. A jelenlegi tulajdonosoknak 
volt lehetőségük, hogy beletanuljanak a Kft. működésébe. Ők nem tettek bele semmit, csak 
kivettek belőle. Ha az adórendelet arra ösztönzi őket, hogy tegyenek valamit, akkor az a 
rendelet jó. 
Elekes István képviselő: Úgy gondolja, hogy a Kft-vel lehetne megállapodást kötni, hogy 
Cserszegtomaj fejlődjön, szerinte megbeszélést kellene folytatni a tulajdonosokkal. 
Bartha Gábor polgármester: Az Önkormányzat már felajánlotta a segítségét, a megbeszélések 
már be is fejeződtek, ezen túl az Önkormányzat más lehetőségét már nem tud felajánlani. 
Szeles András György alpolgármester: A hivatal megkereste a Kft., de ők nem akarnak 
semmilyen kompromisszumot kötni. 
Bartha Gábor polgármester: Az adókérdésekkel a novemberi Képviselő-testületi ülést 
megelőzően kell foglalkozni, az októberi ülésen kellene megtárgyalni a javaslatokat. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a javaslatot. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

91/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deodara Kft. és OóHajnalka 
kérelmező levelének tartalmát megismerte és megtárgyalta. A kérelmeikben foglaltakkal az 
adórendelet felülvizsgálata esetén tudnak érdemben foglalkozni. 
 
 
 

16. Lénárt Gábor kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( szóbeli előterjesztés) 

 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örül neki, hogy újabb cserszegtomaji művész publikálná a 
műveit, ezért a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy 100.000 Ft-tal támogassák a kiadvány 
megjelenését az általános tartalékból elkülönített Polgármesteri keretből. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
megváltoztatott határozati javaslatot. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

 
 



92/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lénárt Gábor kérelméta 2016. 
évi költségvetésben elkülönített, az általános tartalék keret részét képező polgármesteri 
keretből 100.000 Ft-tal támogatja. 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy július és augusztus hónapban 
előreláthatólag nem lesz Képviselő-testületi ülés. Kéri, hogy a holnapi napra döntsék el a 
képviselő társak, hogy a Dálnokon 2016. július 23-án megrendezésre kerülő falunapon részt 
tudnak-e venni. Az indulás 2016. július 22-én, érkezés 2016. július 25-én várható. 
 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel a következő napirendi pont esetében az egyik kérelmező 
zárt ülés megtartását kérte, ezért 18 óra 53 perckor zárt ülést rendelt el. 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. július 13. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gáborsk. dr.Milus Lajos sk. 
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes sk. 
jegyzőkönyvvezető 


