
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-
én 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, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás,ParticsGyula és Elekes István képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Szalai 
Erzsébet,Kocsis Zsuzsanna, Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető, Ódorné Bognár Eszter könyvtáros. 
Valamint: 
Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület minden tagja jelen van,  a 
Képviselő-testület  ígyhatározatképes. Az ülést 16 óra 03 perckor megnyitotta. 
Mivel ez az év utolsó soros Képviselő-testületi ülése, ezért szeretne néhány szót szólni az 
ebben az évben elért eredményekről. 
A 2016. évre nem tűztek ki nagy célokat, ennek ellenére az év jól sikerült. A tervszámokat 
nem merítették ki teljesen. A megtakarításokat visszasorolták a költségvetésbe. 
Kéri mindenkitől azt az együttműködést a jövő évben is, ami ezt az évet jellemezte. 
Mindenkinek boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőt kíván. 
 
A meghívóban kiküldött minden napirendi pontot tárgyalna, és érkezett még 2 kérés, amit az 
Egyebek alatt kíván tárgyalni. A Kérdések, interpellációk ponthoz az előírt időn belül nem 
érkezett hozzászólás. 
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 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. 



Az előző Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
KLIK-kel az iskola átadásáról szóló szerződést aláírja. Ez a tegnapi napon megtörtént, így az 
iskola 2017. január 01-től újra a KLIK fenntartásába kerül. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester :Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7igen  szavazattal elfogadta a 
beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
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: Köszöni a pénzügynek és a pénzügyi vezetőnek a korrekt, 
pontos munkát, mindaz mellett, hogy folyamatban van a hivatal pénzügyi rendszerének 
átalakítása és az év végi zárás is aktuális lesz hamarosan. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

135/2016.(XII.14.) 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. 103/2016 (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Lomtalanítás 
lebonyolítása 
Általános tartalék csökkenése    -1.500 
Dologi kiadás növekedése 066010    +1.500 
 
2.87/2016 (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján karácsonyi 
fénydekoráció beszerzése 
Általános tartalék csökkenése    -2.229 
Felhalmozási kiadás növekedése 064010   +2.229 
 
3. 97/2016 (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Informatikai 
eszközbeszerzés a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében 
Általános tartalék csökkenése    - 658 
Felhalmozási kiadás növekedése 091110 OVI  + 658 
 



4. 88/2016 (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Magyarok 
Nagyasszonya Plébániához tartozó Cserszegtomaji Szent Anna templom melletti 
közösségi kisház tetejének felújításához szükséges anyagköltség támogatása 
Általános Tartalék csökkenése    - 160 
Átadott pénzeszköz növekedés 084040   + 160 
 
5. 125/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Tomaji utca Ny-i 
szakaszáról vázrajz készítés 
Általános tartalék csökkenése    -250 
Dologi kiadás növekedése 045160    +250 
 
6. 126/2016 (XI.30.)számú képviselő-testületi határozat alapján Cserszegtomaji 
Sportklub támogatása 
Általános tartalék csökkenése    -4.000 
Átadott pénzeszköz növekedés 081021   +4.000 
 
7. 131/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat támogatása 
Általános tartalék csökkenése    - 25 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020   +25 
 
8. 132/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján ÉFOÉSZ Zala 
Megyei Közhasznú Egyesületének támogatása 
Általános tartalék csökkenése    - 25 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020   +25 
 

2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. „Aranykorúak” Nyugdíjas Klubja éves kirándulásának támogatása 
 Általános tartalék csökkenése     -62 
 Dologi kiadás növekedése 082051    +62 
 
 2. Cserszegtomaj Sportklub tagjainak szállítása 
 Általános tartalék csökkenése    -62 
 Dologi kiadás növekedése 011130    +62 
 
 3. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása Sportöltözőbe 
 Általános tartalék csökkenése    -170 
 Felhalmozási kiadás növekedése 081030   +170 
 
 4. Adventi meglepetés az Önkormányzat intézményeinek dolgozói részére 
 Általános tartalék csökkenése    -300 
 Személyi juttatások növekedése 011130   +200 
 Munkaadókat terhelő járulék növekedése 011130  +100 
 
 5. Cserszegtomaji ministráns gyerekek kirándulásának útiköltsége 
 Általános tartalék csökkenése    -80 
 Dologi kiadás növekedése 011130    +80 
 
3.  Egyéb 
 1. 2016. október 2-i népszavazás 



 Átvett pénzeszköz növekedése 016020 PH   +501 
 Dologi kiadás csökkenése 011130 PH   -43 
 Személyi juttatás növekedése 016020 PH   +355 
 Munkaadót terhelő járulékok 016020 PH   +101 
 Dologi kiadás növekedése 016020 PH   +88 
 
 2. Intézményi gyermekétkeztetés állami támogatása 
 Állami támogatás csökkenés lemondás miatt 900020 -768 
 Általános tartalék csökkenése    -768 
 
 3. „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” állami támogatása 
 Állami támogatás növekedése 900020   + 1.200 
 Személyi juttatás növekedése 011130 PH   + 945 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130 PH + 255 
4. 25/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hársfa utca szennyvízhálózat 
bővítése 
Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedése 900020   +5.530 
Felhalmozási kiadás növekedése 052080    +5.530 
 
5. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, valamint házi segítségnyújtás működéséhez való 
hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése 900070    -3.000 
Átadott pénzeszköz növekedés 107052    +3.000 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 923.668ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 2016. évi költségvetési rendelet 
módosítását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (III.24.), 

8/2016 (VI. 30.) és 10/2016 (IX.15.) rendeletekkel módosított 2/2016 (I.21) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési terve 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép, összefogott munka, óvatos tervezés, de ez a jelenlegi  
helyzetben természetes. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattal a következő határozatot 
hozta.  
 

136/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetésitervét741.009 ezer forint kiadási főösszeggel, 741.009 ezer forint bevételi 
főösszeggel elfogadja. 
 
 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: A novemberi soros ülésen nem lehetett tárgyalni, mert hiányzott a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleménye. A vélemény megérkezett, így az előterjesztés 
tárgyalható. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 
 

5. Élelmezésért fizetendő étkezés-térítési díjak megállapítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
dr.Milus Lajos jegyző: Köszöni Palkovics Zoltánné munkáját, gratulál ahhoz, hogy ilyen 
olcsón ki tudja hozni az étezési díjakat. Máshol 800-900 Ft az étkezés, Cserszegtomajon 
maximum 550 Ft. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az volt a törekvés, hogy olyan beszállítókat sikerüljön 
megnyerni, akiktől a nyersanyagokat olcsóbban lehet beszerezni. Mindent megpróbál 
elkövetni annak érdekében, hogy a szülőket ne terhelje akkora többlet költség. Amennyiben 
az a kalkuláció nem tartható, még egyszer van lehetőség az évben módosítani a 
nyersanyagnormát.  



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról 
 
 

6. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
Előterjesztő: Molnár Gabriella, a Szociális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Megköszönte a Szociális Bizottság egész éves munkáját. Reméli, hogy ezt a körültekintő, 
figyelmes munkát sikerül folytatni a következő évben is.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a beszámolót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Molnár Gabriella képviselő: Köszöni a Szociális Bizottság tagjainak az egész éves munkát és 
Külön köszöni Szalai Erzsébetnek, aki mindig gondosan és figyelmesen állítja össze az eléjük 
kerülő anyagot. Köszöni a polgármesternek és az aktív képviselőknek a munkát, és úgy 
gondolja, hogy aki akart tenni valamit, annak volt rá lehetősége az év folyamán. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

137/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
 
 
 

7. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni a pénzügy, Szalai Erzsébet és a hivatali dolgozók munkáját is. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a beszámolót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 
 



138/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta. 
 
 

8. Cserszegtomaj, Margaréta utca kialakítása 
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 harmadik variációt 
szeretne javasolni, amely szerint:  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Margaréta 
utca 1806/2 hrsz. közút 110 m-es szakaszának kivitelezését a 2017. évi költségvetés terhére 
nem támogatja, mert az ingatlan közterületi kapcsolata biztosított, a Barát utcáról 
megközelíthető, az ingatlannyilvántartás szerint oda is van számozva és az utca kialakításához 
nem minden érintett tulajdonos járult hozzá.  
dr.Milus Lajos jegyző: Amennyiben a polgármester, mint előterjesztő befogadja ezt a 
javaslatot, akkor csak ezt kell megszavaztatnia. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát és ezt teszi fel 
szavazásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 
 

139/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Margaréta 
utca 1806/2 hrsz. közút 110 m-es szakaszának kivitelezését a 2017. évi költségvetés terhére 
nem támogatja, mert az ingatlan közterületi kapcsolata biztosított, a Barát utcáról 
megközelíthető, az ingatlannyilvántartás szerint oda is van számozva és az utca kialakításához 
nem minden érintett tulajdonos járult hozzá.  
 
 

9. Közvilágítás felmérése – árajánlat kérés 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi bizottság tárgyalta és kettő módosítást 
javasolnak az előterjesztés illetve a határozati javaslat szövegében. 

- az előterjesztésben az árajánlatoknál kerüljön törlésre a „ + ÁFA” szövegrész 
- a határozati javaslatban szerepeljen számszerűleg az összeg, „ bruttó 1905 Ft/ 

lámpatest értékben” 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a javaslatokat. 
Elekes István képviselő: Azt kehet pontosan tudni, hogy mennyi lámpatestről van szó? 



Simon Aladár községgazda: Körülbelül 560 db lámpatestre készült az árajánlat, de fel kell 
mérni, hogy melyik milyen állapotban van, és melyik szorul cserére. 
Elekes István képviselő: Akkor a lámpatestek bekötését is ellenőrizni fogják? Készül róla 
jegyzőkönyv is?  
Simon Aladár községgazda: A felmérés azt jelenti, hogy a lámpák állapotát ellenőrzik, a 
pontos helyükről a GPS koordináták alapján térkép készül, felmérik, hogy milyen 
környezetben állnak, milyen a hátterük és hogy merre kell, hogy világosságot adjanak – 
hátrafelé szükség van-e a fényükre, stb. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát és a kiegészített 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

 
140/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hagyományos 
fényforrással működő közvilágítás állapotának világítástechnikai célú felmérése elkészítésére 
benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbbnek a SISTRADE Kft. ( 7623 Pécs, Megyeri út 
26. ) által elkészített ajánlatot fogadja el, bruttó 1905, -Ft/ lámpatest értékben.  
A felmérés elkészítésének költéségét a 2017. évi költségvetési rendeletben szerepelteti a 
közvilágítás kormányzati funkció terhére. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására illetve szükséges intézkedések meghozatalára. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 30. 
 
 

10. Közalkalmazotti álláshely betöltése 
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. 
Elekes István képviselő: Cserszegtomaji jelentkező nem volt? 
Bartha Gábor polgármester: A közfoglalkoztatási programban részt vevők közül az itt 
megjelölt munkavállalót javasolják foglalkoztatni. 
Elekes István képviselő: Csak ő jelentkezett az álláshely betöltésére?  
Bartha Gábor polgármester: Az országos közfoglalkoztatási programban vett részt a 
munkavállaló, és ha a testület úgy dönt, hogy őt kívánják közalkalmazottként tovább 
foglalkoztatni, akkor őt alkalmazzák. Van Elekes István képviselőnek más személyre 
javaslata? Ha igen, most tegye meg, most van rá lehetősége. 
Elekes István képviselő: Csak választ akart volna kapni arra, hogy miért nem idevalósi 
munkavállalót alkalmaztak. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattal a következő határozatot 
hozta.  
 



 
141/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Partics József, Rezi, Hársfa u. 17. szám alatti 
lakost 2017.01.01. napjától napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 
Kinevezése határozott időtartamra, 2017. december 31. napjáig szól, az ehhez szükséges 
forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2017.01.01. 
 
 
 

11. Önkormányzati elektromos gépkocsi vásárlása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az „A” pontot javasolja 
elfogadásra  a Képviselő-testületnek. 
Partics Gyula képviselő: Azt hallotta a hírekben, hogy a Magyar Posta is ugyanilyen autót 
vásárolt, egy egész flottával. 
Elekes István képviselő: Ez az autó egy Volkswagen Polo, ami kisebb dobozzal rendelkezik, 
mint a mostani. Elegendő lesz ez? 
Bartha Gábor polgármester: Az ajánlatban szereplő autó Volkswagen EUp. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A jelenlegi autó raktere nagyobb, mint a szükséges.  
Az éthordók kiszállítása nem egyszerre történik, egy fordulóvalmaximum  40 db éthordót 
visznek ki.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat „A” pontjának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 

142/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja elektromos meghajtású 
gépkocsi beszerzését. 
A vételár kiegyenlítésére érdekében, ha előleg megfizetése szükséges a jármű 
megrendelésekor, azt a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére legfeljebb 2 
MFt. erejéig biztosítja. A fennmaradó összeget 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
Határidő: azonnal, illetve 2017. május 31.  
 
 
 



12. Tájékoztató a 2016. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről, 
valamint a 2017. évi közművelődési munkaterv jóváhagyása 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné, a Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Köszöni Kocsis Zsuzsanna egész éves munkáját, úgy véli, hogy 
mindet megtesz a rendezvények sikeres lebonyolításáért. Köszöni a Kulturális Bizottság 
külsős tagjának, Zsigáné Kovács Enikőnek is a munkáját. 
Köszöni a polgármester, a jegyző, a Képviselő-testület munkáját és hozzáállását, ahogyan 
Szalai Klára óvodavezető munkáját is. Ezen kívül köszöni Tolvéth Gyulának, a 
Nyugdíjasklub vezetőjének és Koroncz Katalinnak, a Tátika népdalkör vezetőjének a 
munkáját, támogatását, segítségét is. 
A rendezvénynaptárban szereplő rendezvények a hagyományokra épülnek, lesz néhány új 
rendezvény is. Úgy gondolja, hogy érdemes támogatni a szülői kezdeményezésre indult 
rendezvény javaslatokat is, hiszen az Adventi Forgatag is a szülők ötlete volt, és a jövő évben 
is megrendezésre kerül, a nagy sikerre való tekintettel. Úgy gondolja, hogy a Bizottsága tud és 
akar is együtt dolgozni a művelődésszervezővel, ami meglátszik  a rendezvények színvonalán. 
Bartha Gábor polgármester: Ő is köszöni mindenkinek a munkát, azoknaka kritikáját is, akik 
nem támogatói ennek a munkának.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót és a munkatervet.  Látszik a munkaterven, hogy az új igények is beépítésre 
kerültek. Ő is köszöni az egész éves munkát.  
Bartha Gábor polgármester: Szeretné bejelenteni, hogy érkezett egy megkeresés, mely szerint 
Cserszegtomajon egy tájkerékpáros versenysorozat egyik versenyét szeretnék megrendezni, 
mégpedig pont azon a hétvégén, amelyen a Cserszegtomaji Futás is megrendezésre kerülne. A 
kérésük teljesítése nem igényel ezért változtatást a munkatervben. A Cserszegtomaji futás 
délelőtt lebonyolításra kerülne, a tájkerékpárosok pedig 14 órától rajtolnának. Ennek a 
versenysorozatnak saját szponzorai és költségvetése van, csupán a helyet kellene biztosítani a 
verseny megrendezéséhez. Mivel a rendezvény színtere az Európa-téren lesz, így azok az 
igények is teljesülnek, amelyek a cserszegi településrészre kívánnak  programokat szervezni. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Örül az új kezdeményezésnek. Ezek szerint egy rendezvényre 
való felkészüléssel kettő eseményt lehetne sikerre vinni.  
Bartha Gábor polgármester: Az elhangzott szóbeli kiegészítéssel teszi fel szavazásra a 
határozati javaslatot.    
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

143/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 
beszámolót, valamint Közművelődési Munkatervet elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a 
Kulturális Bizottság Elnökét a mellékletben szereplő programok megvalósításának 
koordinálására, levezetésére és az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottsági elnöke 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
 



 
13. Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 2016-es év 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, köszönik a beszámolót, 
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Annyit tenne még hozzá, hogy idén nem történt változás a 
külföldi – dálnoki kapcsolatban, a választások miatt. Felhívná a figyelmet arra, hogy az idei 
évre betervezett keretet itt sem merítették ki.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

144/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatát érintő 2016-os év eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 

14. Beszámoló a 2016. évi könyvtári tevékenységről 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné, a Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni Ódorné Bognár Eszter munkáját, a falunak nyújtott segítségét. Féltek attól, hogy a 
szombati könyvtári nap hogyan fog tetszeni a közönségnek, de ez várakozáson felül sikerült 
és életet vitt a cserszegi településrészre is. Köszöni az alapos és szerteágazó beszámolót. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszöni a szép és alapos munkát, sok pozitív visszajelzést 
kap ő is a könyvtáros munkájával kapcsolatosan, ezzel együtt javasolja a Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: A KLIK-kel aláírt megállapodás szerint a jelenlegi 
feltételrendszer nem változik, a könyvtár fűtés- és villanyszámláit a KLIK rendezi, azért 
cserébe, hogy az önkormányzati dolgozó biztosítja a könyvtári szolgáltatást. 
Ódorné Bognár Eszter könyvtáros: Köszöni az önkormányzat hozzáállását, azt, hogy a 
segítségükkel sikerült minden olvasói igényt kielégíteni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

145/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2016. évi 
könyvtári tevékenységről a beszámolót elfogadja.  
 
 
 

15.  Kérdések, interpellációk 



 
Ehhez a napirendhez nem érkezett hozzászólás. 
 
 

16. Egyebek 
 
1. Zala Megye Népművészetéért Alapítvány kérelme 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és azt 
javasolja, hogy a működési költségeket támogassák 50.000 Ft-tal. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
146/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megye Népművészetéért 
Alapítvány kérését megtárgyalta és az Alapítvány működési költségeihez 50.000 Ft-tal 
hozzájárul. 
 

2. Gyenesdiás Nagyközség kérelme 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Az indokaik arra alapulnak, hogy a városok az eddigiek alapján többször kaptak lehetőséget a 
céljaik megvalósításához a pályázatokon keresztül, mint az egyéb települések. Gyenesdiás 
lakossága 1000 fővel több, mint Cserszegtomajé. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

147/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Gyenesdiás 
Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezését. Felhatalmazza a Polgármestert a 
melléletben szereplő támogatói nyilatkozat aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Valamikor már megfogalmazódott a Gyenesdiás – 
Cserszegtomaj – Hévíz kerékpárút kialakításának a gondolata, talán így Gyenesdiásnak több 
lehetősége lesz elindítani a folyamatot. 
Bartha Gábor polgármester: A Gyenesdiással közös településhatáron legelőször egy alapos 
tisztítást kellene véghezvinni. Ezt sajnos pályázati úton nem támogatják. A kerékpárút logikus 
nyomvonala Cserszegtomaj – Keszthely lenne, ehhez lassan Rezi település is csatlakozna.  
Szalai Klára óvodavezető: Szeretné megköszönni az együtt töltött szép napot a maga és a 
munkatársai nevében is.  



Bartha Gábor polgármester: Úgy gondolja, hogy aki a munkában teljesít, az példát kellene, 
hogy jelentsen és nem támadási felületet. Úgy véli, hogy nem csak a civil szervezetek és az 
egyházak érdemlik meg a támogatást, hanem azok a dolgozók is, akik a faluért, a 
gyermekekért dolgoznak. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, minden kedves jelenlévőnek boldog, békés ünnepet 
kíván és 17 óra 15 perckor a Képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. december 19. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr.Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


