
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-
án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                         Cserszegtomaj, dr. Bakonyi K. u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Tolvéth Gyula Tamás, Partics Gyula képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Illés Andrea, 
Csányi Bernadett, Szalai Erzsébet,Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Szalai Klára óvodavezető. 
Valamint:  
Zsigáné Kovács Enikő a Kulturális Bizottság külsős tagja, Koroncz Katalin óvodavezető-
helyettes, Hirsch Márton és Stirvaki Zoltán lakosok. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 5 tagja jelen van,  a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes.Molnár Gabriella képviselő igazoltan van távol, Elekes István 
képviselő a távolmaradását nem jelentette be és nem is indokolta. Az ülést 16 óra 45 perckor 
megnyitotta. 
A meghívóban kiküldött minden napirendi pontot tárgyalna, és érkezett még 3 kérés, amit az 
Egyebek alatt kíván tárgyalni.  
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
napirendi sort. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 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 :Annyival egészítené ki, hogy az Elekes István kontra 
önkormányzat, illetve az Elekes István kontra magánszemély perben az illetékfeljegyzésről 
2017. január 10-én dönt a Bíróság. 



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5igen  szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotása 

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

 
dr.Milus Lajos jegyző: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztés elkészült, de az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet törvényben előírt véleményezése nem érkezett meg, így 
az előterjesztés  hiányos, jogszerűen nem tárgyalható. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban alkotta meg az 
alapellátási körzetekről szóló rendeletét. 2015-ben változott a törvényi előírás, amely 
rendelkezés szerint a körzetek kijelölésénél ki kell kérni az Országos Egészségfejlesztési 
Intézet véleményét is. Ezt a véleményt november elején megkérte a kolléga, de eddig nem 
érkezett meg. Ennek okán a Zala Megyei Kormányhivataltól is határidő módosítást kellett 
kérni, mivel a rendelet hiányossága miatt törvényességi felhívással éltek. 
Bartha Gábor polgármester: Az elmondottak értelmében indítványozza, hogy ezt az 
előterjesztést ne tárgyalják a mai Képviselő-testületi ülésen. 
Az előterjesztés későbbi időpontban történő tárgyalását a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
 
 

3. Helyi adórendelet áttekintése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 (előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester:Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és köszöni az 
adós kollégák munkáját. Mivel nem ismertek még a pontos bázisadatok, ezért nem javasolja 
az adórendelet módosítását. A határozati javaslat  „b” pontját úgy kívánja módosítani, hogy a 
szöveg után kerüljön bele a következő szövegrész is: Mivel a felsőbb szintű jogszabályok 
változása miatt nem tekinthető a 2016. év bázisévnek, ezért 2017. novemberében a Képviselő-
testület visszatér a helyi adórendelet felülvizsgálatára. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
Egyéb hozzászólás hiányábanszavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

118/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) 

önkormányzati rendeletét nem kívánja módosítani. Mivel a felsőbb szintű jogszabályok 
változása miatt nem tekinthető a 2016. év bázisévnek, ezért 2017. novemberében a Képviselő-
testület visszatér a helyi adórendelet felülvizsgálatára. 



 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester    
Határidő: 2016. november 30. 
 
 

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a KLIK között kötendő 
vagyonkezelési szerződés 
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 határozati 
javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Ha elfogadja a Képviselő-testület a határozati javaslatot, azzal 
felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások lebonyolítására és a szerződés aláírására. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

119/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a 
Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola működtetése céljából kötendő vagyonkezelési 
szerződés részleteit és az előterjesztés mellékletét képező Vagyonkezelési szerződés 
tervezetet elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződéssel kapcsolatos 
további tárgyalások, intézkedések megtételére és a végleges szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

5. Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés 
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 határozati 
javaslatot.   
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

 
 



120/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gázszolgáltató 
E.on energiaszolgáltató Kft.  2017. január 1-től érvényes ajánlatát, mely szerint 2017. január 
1-től 2,625 Ft/MJ alapdíjjal, 0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi díjjal és 10052 
Ft/m3/h/év rendszer használati alapdíjjal biztosítja a földgázt az önkormányzat részére  a 
lakossági fogyasztás szolgáltatás kategóriában (a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák), megbízza 
a polgármestert a  2017 évre  érvényes Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi 
szerződés aláírásával. 
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 8.            
 
 
 

6. 2017.  évre szóló teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi 
szerződés 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

121/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település vezetékes 
közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On Energiakereskedelmi Kft  
2017 évre vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár ajánlatát, megbízza a 
polgármestert a  2017 évre  érvényesteljes ellátású közvilágítási célú villamos energia 
adásvételi szerződés, és szükséges megbízás, nyilatkozat aláírásával. 
 
Határidő: 2015. december 8. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

7. Közvilágítás korszerűsítés 
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 határozati 
javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Az alapdokumentáció elkészítéséről kell most szavazni. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 



A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattala következő határozatot hozta. 
 

122/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közvilágítás 
korszerűsítésének döntés előkészítéséhez, a jelenlegi állapot adatokkal, számításokkal 
alátámasztott világítástechnikai célú felmérése érdekében megbízza a Polgármestert, hogy a 
december 14-i soros Képviselő-testületi ülésre a beszerzési szabályzat szerint árajánlatokat 
kérjen. 
 
Határidő: 2016. december 08. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

8. Forgalmi rend változás pontosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  és támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester:A kihelyezésre kerülő táblák az idei év költségvetését terhelik. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal akövetkező  határozatot hozta. 
 

123/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság szállítási 
igényeinek ellátása és a helyi, nagytömegű járművekkel rendelkező vállalkozások  működési 
feltételei teljesítése érdekében biztosítja, hogy az Önkormányzat engedélyével, az érvényes 
engedéllyel rendelkező 10 tonnánál nagyobb  össztömegű járművek a „KIVÉVE 
ENGEDÉLLYEL” kiegészítő közlekedési táblák kihelyezésével , közlekedni tudjanak a  
súlykorlátozás alá eső területeken. 
A behajtási engedélyeket  kérelem alapján Cserszegtomaj Község Polgármestere adhatja a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendelete (SzMSz.) 1. számú mellékletének   a Polgármesterre átruházott 
hatásköröket meghatározó 2. pontjának  h.) alpontja alapján. 
A behajtási engedélyeket a helyi vállalkozók és a településen telephellyel rendelkező  
vállalkozók  egy évre igényelhessék a tulajdonukat képező, vagy általuk üzemeltetett 
közlekedési eszközökre, az alkalmi fuvarozást  végzők  a fuvarozáshoz időszakosan  kapják 
meg az engedélyt. 
A 26db kiegészítő tábla kihelyezésének költségét a 2016 évi költségvetés útfenntartási kerete 
biztosítja. 
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 18.            
 



 
9. Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Egy térségi összefogás látszik kirajzolódni, amelyhez minden önkormányzat saját ereje 
szükséges. Ha megvalósul, ez egy integrált rendszer lesz. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat  elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

124/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a rendőrség 
közbiztonság javítása érdekében történő térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A 
kamerarendszer konkrét tervei és költségvetésének ismerete után rendel hozzá anyagi 
erőforrásokat.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos tervek és 
árajánlatok megkérését bonyolítsa le és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. május 31.  
 
 

10. Cserszegtomaj, Tomaji utca Nyugati szakasz Szabályozási Terv szerinti     
kialakítása 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy a Majori utcát meghosszabbítanák nyugati irányba, ezáltal 
a tulajdonosok felajánlásával lehetőség nyílna a Keszthelyi út és a Tomaji sor összekötésére. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. Úgy gondolja, ha ezt a szakaszt sikerül megnyitni, akkor ezzel Cserszegtomaj 
kelet-nyugati irányú átmenő forgalma ezen az útszakaszon lebonyolódna. Ezzel megvédenék 
a falu központjában található kis utcákat, és az aszfaltozás is tovább bírná a terhelést. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
125/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Riedl Ferencné 8315 
Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. 
szám alatti lakosok tulajdonát képező Cserszegtomaj, 2177/1. hrsz. 238 m2 nagyságú ingatlan  



valamint a 2177/2.hrsz. ingatlan cca. 300 m2 és a 2177/5. hrsz. ingatlan cca 840 m2 nagyságú 
földrészletekre vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, hogy a 
tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A vázrajz készítéséhez 
valamint a felmerülő földhivatali díjak megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 
legfeljebb 250.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útszakasz kavicsburkolattal 
történő ellátásának költségeit (195 m hosszban, 4 m szélességben) a 2017. évi költségvetésbe 
szerepelteti. 
 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

11. Z+D Cserszegtomaj Sportklub támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni Szeles András alpolgármesternek, hogy sikeresen pályáztak a TAO-s pályázaton, ami 
a sportélet támogatását szolgálja. A pályázat elnyerésének feltétele volt az is, hogy önerőt 
biztosítson a pályázó. Ehhez 5 M Ft-os felajánlást sikerült összegyűjteni abból, hogy a 
megkeresett cége a társasági adójukat erre a célra ajánlották fel. Ez mellé az önkormányzat 4 
M Ft-ot biztosít az általános tartalék keretből. A busz beszerzése egy régi cél megvalósulását 
jelenti.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.   
Szeles András György alpolgármester: Köszöni a Képviselő-testület támogatását a Sportkör 
és a közösség nevében is. Úgy gondolja, a busz beszerzése mindenki számára előrelépést 
jelent majd.  
Bartha Gábor polgármester:A megöregedett Ford kisbuszt még szeretnék használni, amíg az 
állapota megengedi. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

126/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 4.000 
eFt támogatást nyújt a Z+D Cserszegtomaj Sportklub részére. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2016. december 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 



 
12. Beszámoló az Önkormányzat Társulásban végzett feladatokról   

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

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalt és annyit jegyez meg, hogy a 
Zalaispa beszámolójában az első oldal 1. és 2. bekezdésében is az évszám értelem szerűen a 
2016 helyett 2017.  
Bartha Gábor polgármester: Ezzel az észrevétellel együtt teszi fel a határozati javaslatot 
szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

127/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Társulásban 
végzett feladatairól szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az 
előterjesztés mellékletei szerint elfogadta.  
 
 

13. Beszámoló ma Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszönti a Képviselő-testület ülésén az egyesület új elnökét, Kiss Dánielt. Úgy véli, amióta ő 
az elnök, élénkülni látszik az egyesület tevékenysége. Úgy értesült a híradásokból, hogy 
országos szinten is jobban számítanak a polgárőrök tevékenységére, mivel a fegyveres erők 
egy részét a határ mellé rendelték. Ezek mellett is szeretettel hívja és várja a polgárőröket a 
községi rendezvényekre. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. Indokoltnak látja az egyesület további támogatását, főleg így, hogy a 
tevékenységük erősödni látszik. 
Bartha Gábor polgármester: Az a javaslata, hogy a határozati javaslat egészüljön ki a 
következő szövegrésszel: „ ..és a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgárőrség 2016-
os munkájáért.” 
Bátorítja az elnököt, hogy bármi problémája, kérése van, forduljon bizalommal a Képviselő-
testület felé.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

128/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgárőr 
Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, 
illetve az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta, és a  Képviselő-testület köszönetét fejezi 
ki a Polgárőrség 2016. évi munkájáért. 



14. A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( előterjesztés a jkv. mellé csatolva ) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Annyi javítást kérne, hogy a június 28-i ülés napirendjei 
között a 2. napirendben a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását tárgyalják és nem a 
2016. évit. Ezzel együtt a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2017. I. félévi 
munkatervet. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a módosító javaslatot és ezzel együtt teszi fel 
szavazásra.  
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

129/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. I. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

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

 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel a 15. napirendet zárt ülésen kell tárgyalni, ezért 
szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a napirendet a 18. Egyebek pont után tárgyalják. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
javaslatot. 
 
 

16. Beszámoló a képviselők 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( előterjesztés a jkv. mellé csatolva ) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: Az Önkormányzatokról szóló törvény mondja ki, hogy a Képviselő-
testület tagjainak be kell számolniuk az évenként elvégzett munkájukról.  
A megadott határidőig Elekes István képviselő nem adta le a beszámolóját. A meghívóban is 
azért szerepelt, hogy az anyag később kerül kiküldésre, hátha megérkezik a Képviselő-
testületi ülés megkezdéséig a hiányzó beszámoló. A képviselőknek minden év december 31-ig 
van lehetőségük az éves beszámolójukat leadni,  de Elekes István képviselő az általa is 
megszavazott  munkatervben meghatározottaknak megfelelően nem adta le a beszámolóját. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Elekes István képviselő nem jár a bizottsági ülésekre, nem is 
tudják, hogy kit képvisel. A többi képviselő csapatmunkában gondolkodik. A bizottsági 
ülések a színterei a vélemények ütköztetésének, eddig mindig sikerült egyezségre jutniuk. 



dr.Milus Lajos jegyző: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a beszámoló 4. oldalán 
található táblázatban Partics Gyula képviselő esetén az igazolt hiányzások száma 1 helyett 3, 
ezt kéri javítani. 
Bartha Gáborpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

130/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „ Beszámoló a képviselők 2016. 
évi munkájáról „ tárgyú előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi az abban foglaltakat. 
Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
32.§ (2) k) pontjában foglalt törvényi kötelezettségének tegyen eleget, készítse el 
tájékoztatóját a 2016. évi képviselői munkájáról, megszűntetve ezzel ezidáig elkövetett 
törvénysértését. 
 
 

17. Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Ehhez a napirendhez határidőn belül nem érkezett kérdés. 
 

18. Egyebek 
1. Máltai Szeretetszolgálat kérelme 

( kérelem a jkv. mellé csatolva )  
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. Karácsonyi ajándékcsomagokhoz kérnek 
támogatást. Mivel államháztartáson kívülre kerülő közpénzekről van szó, ezért került a 
Képviselő-testület elé.  
Tolvéth Gyula Tamás elnök: Ajándékcsomagra nm javasolnak pénzt adni, a megszavazott 
25.000 Ft-ot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési költségeire adják. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a határozati javaslatot, kiegészíti: határidő: 2016. 
december 20., felelős: Bartha Gábor polgármester. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

131/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület Keszthelyi Csoportjának kérését megtárgyalta és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat működési költségeihez 25.000 Ft-tal hozzájárul. 
 
Határidő: 2016. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 
 
 



2. ÉFOÉSZ kérelme 
( kérelem a jkv. mellé csatolva ) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az a szervezet fogyatékkal élőket támogat és szintén 
karácsonyra gyűjtenek.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság álláspontja ugyanaz, mint a Máltai 
Szeretetszolgálat esetén: a működési költségeiket támogatnák 25.000 Ft-tal. 
Bartha Gábor polgármester: Határidő: 2016. december 20., felelős: Bartha Gábor 
polgármester. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

132/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉFOÉSZ Zala Megyei 
Közhasznú Egyesület kérését megtárgyalta és a Közhasznú Egyesület  működési költségeihez 
25.000 Ft-tal hozzájárul. 
 
Határidő: 2016. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

3. Pipacs Óvoda téli zárva tartásának engedélyezése 
szóbeli előterjesztés 

 
Bartha Gábor polgármester: Az óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület 
felé, hogy az óvoda zárva tartását 2016. december 27-30-ig engedélyezzék. Mivel az óvoda az 
önkormányzat intézménye ezért állást kell foglalnia a Képviselő-testületnek. A vezető 
óvónőtől azt az információt kapták, hogy a kért időpontban a szülők megoldják a gyermekeik 
elhelyezését. 
Szalai Klára óvodavezető:  Az óvodában nincsen szünet, igényesetén ellátják a gyermekeket. 
Felmérést végeztek, amely alapján a szülők a kért időpontban nem igénylik az óvodai ellátást.  
Bartha Gábor polgármester: Ebben az időpontban a konyha sem működik, ezért itt is kéri 
Simon Aladár községgazdát, hogy az épületek temperálásáról gondoskodjon. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

133/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde számára 2016. december 27-30.-ig a téli zárva 
tartást. 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét a Köznevelési törvényben előírt ügyelettel kapcsolatos 
szabályok betartására.  
Felkéri az Intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 



Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Szalai Klára óvodavezető 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezi, hogy a jelenlévők közül kíván-e valaki hozzászólni a 
Képviselő-testületi ülés témáihoz? 
Stirvaki Zoltán lakos: Annyi lenne a kérdése, hogy sikerült-e már kiszámolni, hogy mennyi az 
idei évre eső befizetett telek- és építményadó bevétel? 
Bartha Gábor polgármester: Ez csak február- március hónapban derül majd ki. Annyi biztos, 
hogy már szavazott a Képviselő-testület arról, hogy nem kíván módosítani az adó mértékén.  
Stirvaki Zoltán lakos: A Király utcában mikor kerül kihelyezésre a kért 3  db lámpa? 
Bartha Gábor polgármester: A közmeghallgatáson elhangzott kéréseket szerepeltetik majd a 
következő évi költségvetésben. Kéri Stirvaki Zoltánt, hogy azoknak a munkájáról ne essen 
szó, akik nincsenek jelen. A közvilágítási lámpák lehelyezése függ a forgalomtól és az ott 
lakók számától. Csak a novemberi hónapban 3 db lámpát helyeztek ki a lakosság kérésére a 
faluban.  
Stirvaki Zoltán lakos: Miért a Fenyves utcát aszfaltozták le, miért nem azokat, amelyek még 
kavicsosak? 
Bartha Gábor polgármester: A Fenyves utca egy szakaszán egy aszfaltréteg ráhúzása az 
eredeti aszfaltra felújításnak minősül. Egy kavicsos út leaszfaltozása beruházás, aminek 
teljesen más költségei vannak. Azt tudja elmondani, hogy a most még nem aszfaltos utcák 
aszfaltozását egyre inkább a saját erőből kell megoldani. ez azt jelenti, hogy a Hársfa utca 
aszfaltozását akkor tudják elkezdeni, ha lesz rá fedezet. 
Stirvaki Zoltán lakos: Még mindig nem kapott választ arra, hogy miért a Fenyves utca került 
aszfaltozásra? 
Bartha Gábor polgármester: Szintén lakossági kérés, bejelentés alapján történt. A Bottyaháti 
utcára kiköltözöttek kérték az út javítását. Ez már a második lépés volt, először a 
Csabagyöngye utcát hozták rendbe. A Kőris utca leaszfaltozása az előzetes számítások szerint 
50 M Ft-ba kerülne.  
Stirvaki Zoltán lakos: Amennyiben megvalósul az. amit a közmeghallgatáson Kovács Viktória 
keszthelyi képviselő mondott, hogy innen szállítják majd az útépítéshez a kavicsot, akkor kit 
terhel az út helyreállításának a költsége? Kihez tartozik a Rezi út? 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a figyelemfelhívást. Kovács Viktória azt állította, hogy 
a Keszthelyi-hegység bányáiból szállítják majd a kavicsot. Ez nem azt jelenti, hogy a Rezi 
útról, vagy a Várvölgyi útról szállítanak majd. A Rezi út 5 számjegyű, a Várvölgyi út 4 
számjegyű út, és nem önkormányzati út, hanem a Közútkezelőhöz tartozik. Ez azt jelenti, 
hogy az itt lakóknak nincsen ráhatása arra, hogy kik és hogyan használják az utat. 
Stirvaki Zoltán lakos: Hogyan lehet az utat helyreállíttatni? 
Hirsch Márton lakos: Kinek a tulajdonában van a bánya? Őt kellene kötelezni, hogy állítsa 
helyre az utat. 
Bartha Gábor polgármester: Üzleti titok, hogy a bánya kivel szerződik. Amennyiben 
tönkremegy az út, a Közútkezelő figyelmét tudják felhívni erre a tényre. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy a Közútkezelő nem veszi figyelembe ezeket a jelzéseket. 
Az utak karbantartására is csak az állam által felcímkézett összegeket lehet felhasználni, a 
fejlesztéseket csak saját erőből tudják finanszírozni. Kérdezi Stirvaki Zoltánt, hogy hányan 
laknak a Korona utcában? 
Stirvaki Zoltán lakos: Hatan. 
Bartha Gábor polgármester: Ők hatan azt kérték, hogy oldja meg az önkormányzat az utuk 
aszfaltozását úgy, hogy a szennyvízelvezetés is elkészüljön.  
Stirvaki Zoltán lakos: Mennyi a képviselők tiszteletdíja? Elekes István képviselő arra 
hivatkozott, hogy ebből az összegből lehetne évente utakat aszfaltozni. 



Bartha Gábor polgármester: Havonta 10.000 Ft, aki bizottsági elnök, annak havi 50.000 Ft.  
Stirvaki Zoltán lakos: A 700 M Ft a falu saját pénze, vagy ennyit kap az államtól? 
Bartha Gábor polgármester: A falu teljes költségvetése 700 m Ft. Az adóból eddig ebben az 
évben – amiben benne van az elmúlt 5 évre visszamenőleg kivetett adó is – 184.2 M Ft folyt 
be. Azok a lakosok, akiknek fontos volt, hogy legyen aszfaltos az út, azok megcsináltatták – a 
Majori úton és a Péter-Pál utcában is. Az aszfaltozásnak csak a gazdálkodás korlátai szabnak 
gátat. 
Stirvaki Zoltán lakos:  Amennyiben a lakók találnak kivitelezőt és megcsináltatják vele a 
munkát, az önkormányzat hozzájárulását adja? 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testületet szabályok kötik, amennyiben ezeknek a 
szabályoknak megfelel, természetesen támogatni fogja.  
dr.Milus Lajos jegyző: Szeretné felhívni Stirvaki Zoltán figyelmét, hogy a Képviselő-testületi 
ülés nyilvános ugyan, de a hozzászólók 2 percben kérdezhetnek a meghívóban kiküldött 
témákhoz kapcsolódóan.  
Stirvaki Zoltán lakos: Ezt nem tudta. 
dr.Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testület működését szabályozó rendelet a többi rendelettel 
együtt  a honlapon megtalálható. Amennyiben szüksége van segítségre, szívesen áll 
rendelkezésére a fogadónapjain 1 óra időtartamban.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több hozzászólás nem volt,kérte a megjelenteket, hogy 
mivel a munkát zárt ülésen folytatják, csak a döntéshozatalban érintettek maradjanak a 
teremben, a többiek távozzanak.  
 
A Képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 38 perckor bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. decemer 06. 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr.Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


