
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 01-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, Partics Gyula és Elekes István képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Simon Aladár, Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők, 
Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető. 
Valamint: 
Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes,  
Henn Sándor helyi lakos. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  így határozatképes. Az ülést 16 óra 05 perckor megnyitotta. 
Elsőként szeretné köszönteni Palkovics Zoltánnét, aki 35 évvel ezelőtt került az 
önkormányzati dolgozók sorába. Köszöni az itt eltöltött 35 évet és reméli, hogy ez az energia, 
ami őt jellemzi, még sokáig kitart. 
Szalai Klára óvodavezető: Palkovics Zoltánné 1982. február 01-én kezdte a munkáját az 
önkormányzat alkalmazottjaként. Köszöni az eddigi közös munkát és reméli, hogy még 
sokáig fognak együtt dolgozni. Sok sikert kíván a továbbiakhoz.  
Bartha Gábor polgármester: Molnár Gabriella képviselő jelezte, hogy később érkezik.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság két javaslatot tenne: 

- A Balaton-felvidék Neked kiadvány szerkesztőinek ajánlatát az Egyéb ügyekben 
kívánja tárgyalni 

- a 14. napirendi pontot másodikként, a 12. napirendi pontot harmadikként kívánja 
tárgyalni. 

Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testülethez érkezett köszönőlevél beemelését kéri 
az Egyéb ügyek közé. 
A Kérdések, interpellációk ponthoz az előírt időn belül nem érkezett hozzászólás. 
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
módosított napirendi sort. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
 
 



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

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Annyi kiegészítést tenne, hogy Elekes István képviselő kérést intézett az Önkormányzat felé 
amelynek megválaszolása jelenleg folyamatban van. 
A rendkívüli időjárásra való tekintettel azonnali polgármesteri intézkedésekre volt szükség 
kettő esetben, az időjárás miatt felmerülő rendkívüli igényeket pedig a Szociális Bizottság 
tárgyalta és teljesítette.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Partics Gyula képviselő: A lejárt határidejű határozatok között van Partics József 
alkalmazásáról szóló határozat is. Kijelenti, hogy Partics József csak a névrokona, és 
visszautasít minden olyan kijelentést, ami más kapcsolatra utal kettejük között. 
Elekes István képviselő: A súlykorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatban az a véleménye, 
hogy amíg nincsen elkerülő út, addig meggondolandó, hogy érdemes-e fenntartani a 
súlykorlátozást. Kérdezi, hogy miért volt erre szükség és hogy lehetne-e ezt a kérdést 
újragondolni, lehet-e rajta változtatni. 
Bartha Gábor polgármester: A képviselőknek előterjesztési joguk van, felhívta, hogy 
készítsen előterjesztést a javaslatával kapcsolatban. 
A közmeghallgatáson is elhangzott az a kérés, hogy tiltsák ki a belső utakról a nagy súlyú 
teherautókat. A múlt nyáron az Iskola utca lakói is kérték a súlykorlátozást. A korlátozás alól 
van lehetőség felmentést kérni.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Most is van lehetőség kikerülni a falu központját, a 8. számú 
előterjesztés is arról szól, hogy hogyan lehetne a falu központját tehermentesíteni. 
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 6 igen  szavazattal elfogadta a 
beszámolót.  
 
 

2. Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről I. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és szomorúnak tartja, hogy a 
Képviselő-testületnek olyan kérdéssel kell foglalkoznia újra és újra, amely árt a  
közösségének és rombolja a falu képét. A mai ülés anyagai között is van olyan előterjesztés, 
amely azért jött létre, mert megnövekedett a peres ügyek száma és ezzel az Önkormányzatot 
és a Hivatalt képviselő ügyvédnő ügyeinek a száma megnövekedett. 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Annyi tenne még hozzá, hogy a felperes által Bartha Gábor 
magánszemélynek kifizetett ügyvédi költséget átutalta a Mesevarázs alapítvány számlájára. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő határozatot hozta.  



 
1/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az 
önkormányzat peres ügyeiről” szóló beszámolót elfogadta, az abban foglaltakkal teljes 
mértékben egyetért. 
Elekes István képviselő a település pénzéből követelt 500.000 Ft-ot, ami Cserszegtomaj 
Község lakosságának közösségi érdekeivel ellentétes, a képviselői esküjében foglaltakkal 
szemben áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

3. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszönti az intézményvezetőt és a 
helyettesét. 
Elekes István képviselő: A 2016-os évben az óvodavezető kérelme 1 hónapos nyári szünet 
engedélyezéséről szólt, ebből 1 hetet engedélyezett a Képviselő-testület. A kérdése az lenne, 
hogy most hogyan engedélyezik az 1 hónap leállást, mi a különbség a tavalyi évhez képest, mi 
indokolja az 1 hónapot és nem lesz ebből gond? Meg tudják oldani a gyermekek elhelyezését? 
Úgy véli, hogy ez az 1 hónapos leállás lenne a normális, hiszen ennyi idő kell a tisztító és a 
karbantartási munkákra. 
Bartha Gábor polgármester: Olyan intézkedések lépnek érvénybe szeptembertől, amelyek 
teljesítéséhez szükséges a 3 hét leállás. 
Elekes István képviselő: Ő úgy véli, hogy azzal az óvodavezetővel akartak kiszúrni, aki 2016-
ban vezette az óvodát. a mostani vezetőséget pedig támogatják. 
Bartha Gábor polgármester: Ezt a feltételezést visszautasítja. Van a Képviselő Úrnak más 
javaslata az előterjesztéshez? 
Elekes István képviselő: Elmondta a véleményét, többet nem kíván hozzászólni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. Köszöni a mostani vezetésnek, hogy olyan kérelmet nyújtottak be, amit 
az elmúlt 3 évben nem sikerült benyújtani. Ha Elekes István ott lett volna a Pénzügyi 
Bizottság ülésén, akkor tudná, hogy bölcsőde kialakítására lesz szükség, ezt a Bizottság 
figyelembe vette, ezért támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
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 szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

2/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2017. július 31. – augusztus 20. közti 
időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében.  



Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, 
akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva 
tartásának időtartama alatt. 
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik 
Teréz Óvoda részére megtérítik. 
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a 
Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és az óvodavezető 
 
 

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Olyan évet zárunk, amelyben a bevételi 
oldalon sok pozitívum található. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. A rendelet tényadatokon alapul, köszöni a pénzügyi vezetőnek a 
pontos és alapos munkát. 
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  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

3/2017.(II.01.) 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. 142/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján elektromos 
meghajtású gépkocsi beszerzésének előlege 
Általános tartalék csökkenése     -2.000 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +2.000 
 
2. 146/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Zala Megye 
Népművészetéért Alapítvány támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -50 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020    +50 
 

2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda) 
 Általános tartalék csökkenése     -60 
 Dologi kiadások növekedése 081030    +60 



 
3.  Egyéb 
 1. ASP rendszer bevezetésére elnyert pályázati támogatás 
 Átvett pénzeszköz növekedés 011130    +7.000 
 Felhalmozási kiadás növekedés 011130    +3.150 
 Dologi kiadás növekedés 011130     +3.850 
 
 2. Bevételek realizálása 
 Állami támogatás növekedés 900020    +1.373 
 Közfoglalkoztatottak támogatása 041236    +1.966 
 Helyi adó bevétel növekedés 900020             +40.975 
 Átengedett központi adó növekedés 900020    +1.185 

Intézményi működési bevétel növekedés 011130   +1.763 
Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedés 900020   +6.530 
Általános tartalék növekedés 900070             +53.792 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 984.460ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017 (II.02.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (III.24.), 
8/2016 (VI. 30.), 10/2016 (IX.15.) és a 12/2016 (XII.15.) rendeletekkel módosított 2/2016 

(I.21) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

5. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-
tervezete  
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. Itt szintén megköszöni a pénzügyi vezetőnek a jól összeállított munkát. 
Bartha Gábor polgármester: Felhívja a figyelmet a határozati javaslatban megjelenített 
adatokra. A Pénzügyi Bizo9ttság hosszan tárgyalta a napirendet, a költségvetésben megjelenő 
jövőkép miatt is, mert ez egy takarékos, célorientált költségvetés. Köszöni a pénzügynek és a 
jegyzőnek is a munkát. Úgy véli, hogy szakmailag ez a munka és a dolgozói gárda is meges 
színvonalon van. 



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem   szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

4/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési 
rendelet 1.006.627 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.006.627 ezer forint bevételi főösszeggel 
az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Bartha Gábor polgármester: Felhívja a figyelmet azokra a sorokra, amelyben a helyi adó 
fizetése alóli mentességek összege található. A Képviselő-testület az adótörvényben 
biztosított lehetőségeket kihasználva megtalálta az adófizetés alóli mentesítési lehetőségeket. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Így 77 millió 351 ezer Ft kedvezményt kaptak az adófizetők.  
Úgy véli, hogy szemléletbeli különbségek vannak közöttük, és ebből fakadnak a támadások is. 
Meg kellene érteni, hogy az adófizetők pénzéből él a falu. Eddig is kellett volna adót fizetni, 
csak az itt lakók kedvezményeket kaptak. Nehéz azt elfogadni, hogy ezt a kedvezményt 
megvonták. Az adókivetés mértéke így is a lehetséges keret alsó harmadában van. Az idei évi 
költségvetés tartalmaz nagyobb munkákhoz is betervezett összegeket, ez jól mutatja a 
település távlati terveit, céljait. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
16 óra 55 perckor Molnár Gabriella képviselő megérkezett. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. 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 
2/2017. (II. 02.) önkormányzati rendelete  

a 2017. évi költségvetéséről 
 
 
 

6. Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a 
alapján 
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 szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 



5/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ezer Ft 

Megnevezés 
Sor-
szám 

Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 
1. évben 2. évben 3. évben 

Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 10.000 10.000 10.000 
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
    

Részvények, részesedések értékesítése 5. 
Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 

6. 
    

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 

Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 168.700 168.700 168.700 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 84.350 84.350 84.350 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 

10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. 
Adott váltó 14. 
Pénzügyi lízing 15. 
Halasztott fizetés 16. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17. 
    

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25) 

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 

27. 84.350 84.350 84.350 84.350 

 
 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat 
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő 
testület részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

7. 2017. évi közbeszerzési terv  
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:Az elfogadott költségvetési rendeletben nincsen olyan tétel, 
amelyhez szükséges lenne közbeszerzés kiírása. 
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.  
 

6/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete olyan tétellel 
módosul, mely eléri a 2016. évi XC. tv 70. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, 
elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

8. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal SZMSZ 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: 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.  
 
 

7/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete aCserszegtomaj Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
 



Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2017. február 1. 
 
 

9. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületének műszaki 
állapotfelméréseElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyetért a Hivatal műszaki 
állapotának felmérésével. Sajnos az épület állaga laikus szemmel is romlik, a hibákat mielőbb 
helyre kell hozni. 
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.  

 
8/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, 
Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon lévő polgármesteri hivatal épület 
műszaki állapotfelmérésének elkészíttetését. A szakvélemény elkészítéséhez legfeljebb bruttó 
400.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére  biztosítja. 
 
Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

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. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és  elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. Az utca rendezésével a kelet-nyugati átmenő forgalom problémája 
megoldódna. Ez az elképzelés folytatódna és a következő lépés a Hadi úton át a Várvölgyi út 
elérése lenne.  
Bartha Gábor polgármester: Az ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen ajánlották fel az 
ingatlanjaik egy részét, hogy azokat közterületté alakítsák. Ezen az úton is köszöni a 
tulajdonosok támogató hozzáállását.  
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.  
 
 

9/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj 
2177/1.- 2177/2.- 2177/5.- 2178. hrsz. ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatását a 



GEOPART Bt. 110-12/2016. munkaszámon elkészített 1343/2016.DATR számon záradékolt 
változási vázrajznak megfelelően. Az önkormányzat részére a magánszemélyek tulajdonában 
lévő 2177/1. hrsz. ingatlanból 238 m2, 2177/2. hrsz. ingatlanból 154 m2 valamint a 2177/5. 
hrsz. ingatlanból 824 m2 térmértékű, összesen 1216 m2 nagyságú földrészlet kerül 
térítésmentes átadásra. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint felhatalmazza a polgármestert Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám 
alatti és Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosokkal 
önkormányzati tulajdonba adásról kötendő megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

11. Zalaispa Társulási Megállapodás 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 az 1. és 2. pontot is  
elfogadásra javasolja   a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat 1. és 2. pontjának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 

10/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zalaispa Társulási 
Megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. február 1. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezi a jelen lévő vendéget, hogy a napirendi sor pontjaihoz 
kíván-e hozzászólni, vagy más ügyet szeretne megbeszélni? 
Henn Sándor helyi  lakos: Henn Sándornak hívják és a költségvetés néhány tételére szeretne 
rákérdezni, illetve ezekhez a gondolatait hozzáfűzni. 

1. Betervezhető-e a költségvetésbe olyan összeg, amelyből ingatlan tulajdont 
vásárolhatna az önkormányzat? Az iskola körül reggel és délután tarthatatlan állapotok 



uralkodnak, mindenki az utcán áll meg, amíg a gyermeke kiszáll az autóból, nem lehet 
biztonságosan mellettük közlekedniés megállni sem. Az iskolával szembeni telek már 
régóta eladó, esetleg ott kellene kialakítani parkoló helyeket. Egy másik  megoldás 
lehetne az is, hogy a  kérdéses útszakaszt kibővítik annyira, hogy két autó elférjen 
egymás mellett és a parkoló autók mellett is.  

Szeles András György alpolgármester: A Képviselő-testület is tisztában van a problémával, 
ezért alakítottak ki az iskola déli oldalánál parkolóhelyeket. Sajnos ezek a helyek mindig 
üresek, ott senki nem áll meg, mindenki a bejárat előtt parkolna. Reméli, hogy a jövőben a 
helyzet javul majd, mivel a buszmegálló megszűnik a mostani helyén és ott egy kulturáltabb 
lehetőség mutatkozik arra, hogy a gyermekek az őket szállító autókból kiszálljanak. 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzatnak nem áll szándékában ingatlant vásárolni. 
Az iskola felújítása során 2012-ben a tornaterem elé parkolókat terveztek, ami kialakításra is 
került. Érvényes építési engedéllyel rendelkeznek a buszforduló átépítésére és áthelyezésére, a 
buszforduló körforgalommá alakítására. Sajnos a problémát a közlekedési kultúra javításával 
lehetne csak orvosolni. 
Henn Sándor helyi lakos: Nem lehetne kibővíteni az Iskola utcának a Széles utcáig tartó 
szakaszát kétsávosra? 
Bartha Gábor polgármester: Ez eddig azért nem merült fel, mert az iskola felújítására nyert 
EU-s pályázat moratóriuma ez év novemberben jár le, addig nem változtathatnak semmin 
sem. 
Henn Sándor helyi lakos:  

2. Leaszfaltoztatta a nővérével közösen az az utat, amin bejárnak a házukhoz, és ami 
csak térképen létezett. Van –e lehetőség ennek ellentételezésére? Esetleg az adó 
elengedésével? 

Bartha Gábor polgármester: Ezt át kell gondolni és megtárgyalni a Képviselő-testületnek. Az 
esélyét minimálisnak találja. Az utak állapota és minősége is csak szigorú szabályrendszer 
szerint változtatható. Az adó fizetése alól is csak szabályok mentén lehet mentességet kapni.  
Henn Sándor helyi lakos:  

3. A költségvetési rendelet táblázatában csak kettő helyen szerepel az utakra fordított 
összeg, ami kb. 14 millió Ft. A rendezvényekre 12,5 millió Ft a betervezett összeg. 
Miért költenek körülbelül azonos összeget a rendezvényekre és az utakra? Nem lenne 
fontosabb utakat javítani illetve kialakítani? 

Bartha Gábor polgármester: Útfelújításra kb. 60 millió Ft-ot költöttek el a tavalyi évben. 
Boros Lajosné pénzügyi vezető: Az utakra nem csak az említett sorokba lehet pénzt 
betervezni, hanem más sorokba is, amely nem így van nevesítve, de innen is lehet erre a célra 
pénzt kivenni – ide ebben az évben 40 millió Ft volt még betervezve. Így jön ki az utakra 
költött 60 millió Ft-os összeg. 
Bartha Gábor polgármester: A 12,5 millió Ft a kulturális élet finanszírozására van tervezve, 
ebbe nem csak a rendezvények számítanak bele, hanem például a Kultúrházi szolgáltatások is. 
A teljes összegnek csak a töredékét fordítják a rendezvényekre. Az, hogy mely utak javítását, 
helyreállítását helyezik előtérbe, az nagyrészt attól is függ, hogy a Szabályozási Terv szerint 
milyen kategóriába esik, gyűjtőút-e, amely mentén sokan laknak, nagy rajta a terhelés. Ha jól 
tudja, Henn Sándor egy olyan utat aszfaltoztatott le, amely mentén csak ketten laknak.   
Elekes István képviselő: 300 m2 területet aszfaltoztak le azért, hogy legyen helye a 
rendezvénysátornak, ennek az árából építhettek volna parkolót is.  
Szeles András György alpolgármester: A leaszfaltozott terület nem a sátor helye, az iskola 
170 gyermeke játszik ott kulturált körülmények között, nem sárban és porban. Az utak 
helyreállításához annyit tenne hozzá, hogy 2000-ben készült el az utak csatornázása, a 130 km 
útból 100 km csatornázott, ezeknek a csatornáknak a fele már javításra szorul. Ezt a munkát 



még évekig kell végezni, hogy az összes utat helyrehozzák és az aszfaltozás sajnos nagyon 
drága. 
Bartha Gábor polgármester: A 300 m2 aszfaltozott terület 120 fm útnak felel meg, ennyit 
lehetett volna leaszfaltozni belőle. 
Henn Sándor helyi lakos:  

4. Van-e lehetőség helyi buszjáratok indítására? Cserszegtomaj nagy kiterjedésű, bolt 
csak egy helyen van a falu központjában. Adódnak olyan helyzetek, mint a mostani 
extrém időjárási helyzet is, amikor az embereknek szükségük lenne rá. Nem csak 
olyan buszra, ami a perifériákról a faluközpontba szállítja az utasokat, hanem arra is, 
hogy keleti irányban  a keszthelyi bevásárlóközpontokig nyugati irányban a hévízi 
buszpályaudvarig lehessen közlekedni.  

Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat rendelkezik olyan tervvel, amely a Gagarin 
utcát kötné össze a Kápolna sorral, de ennek megvalósítása 100 milliós beruházás lenne. 
Próbálkoztak azzal is, hogy a faluközpont és Hévíz között járatot rendszeresíteni, de alig volt 
kihasznált, így pedig a szállítmányozó cégek nem vállalják ennek a biztosítását.  
Henn Sándor helyi lakos: Nem is nagy buszra gondolt, csak olyanra, ami néhány utast tud 
szállítani. 
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben a mostanihoz hasonló helyzet adódik, a lakosok 
bizalommal fordulhatnak az önkormányzathoz, amiben tudják, támogatják őket. Sajnos a 
buszjárat biztosítását nem végezheti más, csak személyszállításra szakosodott vállalkozás, az 
önkormányzat nem. A falu Keszthellyel és Hévízzel való összeköttetésének kérdése 
napirenden van, még mindig nem adták fel a kerékpáros út kialakításának a lehetőségét.  
Henn Sándor helyi lakos: Köszöni a lehetőséget és a válaszokat. 
 
 

12. Cserszegtomaj címerének jogszabályokhoz való igazításának vizsgálata, 
nagyközségi cím használata 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság mindkét pontot elfogadásra javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: A talapülés lakosságának a száma folyamatosan nő. A fiatalok 
költöznek ki ide, letelepednek és gyermekeket vállalnak. Évente több, mit 20 gyermek 
születik.  
További hozzászólás hiányában a két pontot együtt teszi fel szavazásra. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

11/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
20.§-a (2) alapján a nagyközségi címmel 

2. meg kívánja vizsgáltatni a 138/2016. (VI.13.) Korm. rend.-ben megalakított Nemzeti 
Címer Bizottsággal Cserszegtomaj Község Önkormányzat címerét, kikérve annak 
szakmai véleményét. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 



Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 1. pont esetén 2017. június 30. 

    2.pont esetében 2017. december 30. 
 
 
 

13. Dr. Frank Erzsébet ügyvédnővel kötött szerződés 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 úgy gondolják, hogy 
sajnos az értelmetlen és a közösségnek kárt okozó ügyekben is szükség van  a jogi 
képviseletre. Ennek a költsége is a költségvetést terheli, ebből a összegből is lehetne utakat 
építeni. 
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. 
 

12/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Frank Erzsébet 
ügyvéddel a 65/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján megkötött tartós  
megbízásos szerződés szolgáltatási díját  2017. január 01-től havi 50.000  Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felhívná a figyelmet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr döntése alapján megkapott 
„jó adatszolgáltató önkormányzat” elismerésre, amelyet Zala megyében egyedül 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata kapott meg. 
Szeles András György alpolgármester: Szeretné megköszönni a hivatal munkáját, mivel a 
pontos munkavégzéssel a Képviselő-testület döntéseit is megkönnyítik. Úgy gondolja, hogy a 
tavaly bevezetett adórendelet óriási többlet munkát jelentett, de a kollégák ezt is nagyszerűen 
megoldották.  
Bartha Gábor polgármester:  Az anyag lényeges táblázatot tartalmaz, kéri Elekes István 
képviselőt, hogy a nyilvános hozzászólásaiban ezeket az adatokat használja.  
Ha az újonnan belépő adózók számát elosztjuk a táblázatban szereplő többlet adóbevétellel, 
akkor az jön ki, hogy évente 15.000 Ft az átlag adóteher. Megemlítené azt is, hogy 
visszamenőleg csak 5 évre lehet kivetni az adót, tehát akinek nem volt bevallása, és ez csak az 
idei évben lett ismert, annak csak 5 évi adót kellett befizetnie annak ellenére, hogy az ingatlan 
10-15 éve a tulajdonában van. Ezek miatt a plusz adóbevételek miatt nem tekinthető az idei év 
bázisévnek. A helyi iparűzési adó alakulása azt mutatja, hogy a helyi adóerő csökkent, 10.000 



Ft 6 fő alá került, ami plusz szubvenciót jelent az állam részéről, amely összeget a teljes 
költségvetési főösszeg tartalmazza. Változott az adómentességgel kapcsolatos törvényi előírás 
is, amelynek következtében kiszámíthatatlan lesz az idei adóbevétel, tehát az idei év sem lesz 
bázisévnek tekinthető. 
Elekes István képviselő: Ő maga dönti el, hogy mit kommunikál a nyilvánosság felé. Azokat 
az adatokat közölte, amik hozzá eljutottak. Úgy véli, az adó bevezetése nem megfelelő döntés 
volt, amit ezért nem is szavazott meg. 
Szeles András György alpolgármester: Ő azt olvasta, hogy Cserszegtomajon átlagosan 31.000 
Ft-ot fizetnek a családok évente telek és építményadót. Ő ki meri jelenteni, hogy mennyi az 
éves adója, és ha Elekes István is kijelenti, akkor a két összegből már lehet átlagot számolni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Nem érti, hogyan lehet így gondolkodni, hiszen ha nincs 
bevétel, akkor nincs miből építeni, karbantartani. Abból lehet gazdálkodni, ami befolyik a 
kasszába. Sajnos Cserszegtomaj olyan helyzetben van, hogy nemcsak járdát, hanem utat sem 
lehet építeni olyan egyszerűen. Az új rendezési tervben 5 és 16 m széles utak vannak 
kialakítva, de csak a periferiális területeken, hiszen a faluközpont teljesen beépült, nincs hely 
az utak kialakításához, és a kisajátítási költség is hatalmas mértékű. Úgy véli, hogy meg 
kellene találni az optimális egyensúlyt, hiszen minden lakosnak más az igénye, más 
fejlesztéseket preferálna. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy mindenre legyen pénz, 
amit a lakosok szeretnének.  
Partics Gyula képviselő: Úgy gondolja, hogy kritizálni könnyű, és egyszerű azzal védekezni, 
hogy nem szavazta meg az adórendeletet. Szerinte annak van joga kritikát megfogalmazni, aki 
részt vett abban a rengeteg munkában, ami az adórendelet módosítását megelőzte, és építő 
javaslatot vagy véleményt fogalmazott meg annak kialakításával kapcsolatban. 
Bartha Gábor polgármester: A táblázatban megjelenik az az összeg is, ami az iskola 
üzemeltetésére volt betervezve, hiszen nem lehetett tudni, hogy szeptembertől ez már nem az 
önkormányzat feladata lesz. Ez az összeg is a település fejlesztésére fordítható. Sajnos a 
bevételek nem minden részét lehet arra fordítani, amire a legjobban szükség lenne, törvény 
írja elő, hogy mely pénzeket milyen célra lehet felhasználni.  
dr.Milus Lajos jegyző: Köszöni a munkatársaknak a munkát. A hivatal munkája sem lenne 
ilyen gördülékeny és pontos, ha nem támogatná azt a Képviselő-testület, amit ezúton is 
szeretne megköszönni.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszöni a hivatal és a hivatalvezető munkáját és reméli, 
hogy ez a kapcsolat olyan marad, amilyen most. Sajnos gyakran volt úgy korábban, hogy a 
döntéseikhez nem kaptak szakmai segítséget. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
Partics Gyula képviselő: A kapcsolat a hivatal és a Képviselő-testület között nem volt mindig 
ilyen, mint most. 
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. 
 

13/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. 
évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei 
szerint elfogadta. 
 
 
 
 



15. Nagy András és társai telek eladási ajánlata 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A jelenleg folyó peres ügyben ez az ajánlat lehetőséget kínál arra, hogy a per megszűnjön. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A kérdéses ingatlan az erdő szélén található, évtizedek óta 
nem művelik. A tulajdonosai most inkább pert indítottak, csak ne kelljen az adót 
megfizetniük. Több megoldás is lenne a telek hasznosítására, de a tulajdonosok 
kötelezettségeket nem akarnak vállalni. A Pénzügyi Bizottság az 1. pontot és a 2.b. pontot 
javasolja elfogadásra. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság javaslatát 
teszi fel szavazásra. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

14/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagy András és társai telek 
eladási ajánlata” című előterjesztést megtárgyalta és az ajánlatra a következő döntést hozta: 

1. Mivel nincs tulajdonában ilyen jellegű ingatlan, nem támogatja a 901. hrsz.-ú ingatlan 
csereingatlannal történő megváltását. 

2. Nem kívánja megvásárolni a 901. hrsz-ú ingatlant. 
 
Felkéri  Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

16. Kérdések, interpellációk 
 
 Ehhez a napirendhez nem érkezett hozzászólás. 
 
 

17. Egyebek 
 
1. Balaton-felvidék Neked ajánlata 

(ajánlat a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a ajánlatot.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és úgy gondolják, hogy 
az eddigi megjelenések elegendőek, nem tartják indokoltnak az ebben a kiadványban való 
megjelenést, ezért az ajánlatot nem támogatják.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Pénzügyi 
Bizottság javaslatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot 
hozta. 

 
 
 
 



15/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton 
Felvidék Neked című kiadványban való megjelenés lehetőségét a beérkezett ajánlat alapján és 
az abban való részvételt nem támogatja. 
 
 

2. Köszönőlevél 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a levél tartalmát, amelyben dr. Pintér Ágnes 
osztályvezető főorvos megköszönte az önkormányzat által felajánlott képeket. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép visszajelzés arra vonatkozólag, hogy jó úton haladnak, 
a falu értékeivel jól gazdálkodnak. 
 
Henn Sándor helyi lakos: Hogyan lett a költségvetés főösszege 700 millióból 1 milliárd? 
Boros Lajosné pénzügyi vezető: A várható pénzmozgással járó főösszeg 825 millió Ft. A 
betervezendő technikai tételek miatt ilyen magas a költségvetési főösszeg, ez nem jár ennyi 
tényleges pénzmozgással.  
Bartha Gábor polgármester: A DRV által kezelt víziközművek az állam tulajdonába 
kerülnek, az ennek a vagyonnak a kezeléséhez szükséges pénz is be van tervezve a 
költségvetésbe, de ez nem folyik be a kasszába.  
 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a jövő héten szabadságon lesz, Tolvéth Gyula 
Tamás helyettesíti. A kézdivásárhelyi kezdeményezés alakulásáról még nem tud beszámolni, 
kéri a képviselő társait, hogy döntsenek az utazással kapcsolatosan. 
Megkér minden jelenlévőt, hogy extrém időjárás okozta problémák esetén Simon Aladárt 
vagy Horváth Ferencet keressék a bejelentésekkel, panaszokkal.   
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 18 óra 32 perckor a Képviselő-testület ülését 
bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. február 08. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr.Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


