
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-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, Fogarasi Andrea, Simon Aladár,Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők, 
Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető. 
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  így határozatképes. Az ülést 16 óra 43 perckor megnyitotta. 
A kiadott napirendi sor módosításához kérdezi Tolvéth Gyula Tamás képviselőt, hogy a 
Pénzügyi Bizottság mit javasol. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság egy óvodával kapcsolatos szülői 
észrevételt tárgyalna az Egyebek pontban. 
Bartha Gábor polgármester: 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. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és a bizottsági ülésen elhangzott 
kiegészítéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester :A bizottsági ülésen két kiegészítést tett a napirendhez: 

- A Gagarin utcában készül a csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása. 
- Ezzel egy ütemben a Pajtika-tetőn kialakul a rendezvénytér. 



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6 igen és 1 tartózkodik  szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendeletet 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 7igenszavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
 

3. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 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 
határozati javaslatot 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. 
 

33/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2017. április 11. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 



4. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 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.  
 

34/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának  módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 

 
 
 

5. A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító 
Okiratának 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 a határozati javaslatot 
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.  
 

35/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat 
alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 



 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelősek:  dr. Milus Lajos jegyző 

Szalai Klára intézményvezető 
 
 

6. Tájékoztatás a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületének 
tartószerkezeti szakértői véleményében szereplő megállapításokról. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A látható és felmerült problémák miatt szakértői vélemény elkészítését kérte. A vélemény a 
Polgármesteri Hivatalban és a honlapon megtekinthető.   
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság hosszan tárgyalta  és annyit kíván 
elmondani, hogy szomorúnak találják, hogy egy ilyen fiatal épületnél már most szerkezeti 
problémák léptek fel.  
A határozati javaslata a következő lenne: Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a szakértői véleményt. Felkéri a Polgármestert a szakvélemény alapján az 
intézkedési sor felállítására és kéri, hogy azt a Képviselő-testület májusi soros ülésén 
ismertesse a Képviselő-testülettel.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott  
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot 
hozta.  
 

36/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal épületének tartószerkezeti szakértői véleményét. Felkéri a 
Polgármestert a szakvélemény alapján az intézkedési sor felállítására és kéri, hogy azt a 
Képviselő-testület májusi soros ülésén ismertesse a Képviselő-testülettel.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 
 

7. Cserszegtomaj község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.)  
számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) aktualizálása 
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.  
 

37/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 



 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2017. (II. 22.) számú 
Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-
testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) 
számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) d) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján 
állami főépítészi eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani. 
 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős:   Bartha Gábor polgármester 
 
 

8. Cserszegtomaj, 1657/25. hrsz. ingatlan tulajdonrendezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az ingatlan előtti úttal kapcsolatban merült fel probléma. A 
Pénzügyi Bizottság a következő módosítást javasolja  a határozati javaslatban: …A vázrajz 
készítéséhez, a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb költségek 
megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 300.000 Ft összegben az általános 
tartalék terhére biztosítja.  
Bartha Gábor polgármester:A mai napon az ingatlan tulajdonosai egyeztetést javasoltak. A 
Képviselő-testületnek az a célja, hogy az ott már kialakult közterület szélességet fenntartsák. 
Amennyiben azt sikerülne megtartani, akkor lehet beszélni arról, hogy az mennyi m2-t érint 
az ingatlanból. Az egyeztetésnek megfelelően új határozati javaslat készült a következő 
szöveggel:  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lambert Róbert és 
Lónai-Szakács Ildikó 4032 Debrecen, Poroszlay út 22. szám alatti lakosok ( képviseli: Dr. 
Nagy Tibor ügyvéd) tulajdonát képező Cserszegtomaj, 1657/25 hrsz-ú  ingatlan közlekedési 
területként használt földrészletére vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, 
hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A 
tulajdonrendezéssel érintett terület nagyságát a Cserszegtomaj Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, valamint a kereszteződés beláthatóságát biztosító – a tulajdonosok által 
felajánlott – a Tervező utca jelenleg használt útterületével együttes térmértéke adja.  
A vázrajz készítéséhez, valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb 
költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 300.000,- Ft összegben az 
általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az ismertetett határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 
 
 



38/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lambert Róbert és 
Lónai-Szakács Ildikó 4032 Debrecen, Poroszlay út 22. szám alatti lakosok ( képviseli: Dr. 
Nagy Tibor ügyvéd) tulajdonát képező Cserszegtomaj, 1657/25 hrsz-ú  ingatlan közlekedési 
területként használt földrészletére vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, 
hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A 
tulajdonrendezéssel érintett terület nagyságát a Cserszegtomaj Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, valamint a kereszteződés beláthatóságát biztosító – a tulajdonosok által 
felajánlott – a Tervező utca jelenleg használt útterületével együttes térmértéke adja.  
A vázrajz készítéséhez, valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb 
költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 300.000,- Ft összegben az 
általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

9. A Cserszegtomaj, Gagarin u. 4. szám alatt lévő Posta előtti terület rendezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozati javaslat 
módosítását javasolja: a keretösszeg változzon: 3.000.000 Ft +ÁFA legyen az összege. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a módosítást. 
Elekes István képviselő: A beérkezett árajánlatokat, a vállalkozói szerződést és a műszaki 
tartalmát is szeretné megtekinteni. Mikor van rá lehetősége? 
dr. Milus Lajos jegyző: Az árajánlat bekérő eljárás befejezése után lesz rá lehetősége. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított  
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot 
hozta.  

 
39/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta előtti 46 méteres útszakasz 
rendezésére, parkolók kialakítására a közlekedésbiztonság megteremtéséhez szükséges 
pénzeszközt az  önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
Előirányzott keret:  3.000.000 Ft + ÁFA ( azaz három millió Ft + ÁFA) 
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási 
szerződés aláírására. 

Határidő: 2017. május 1.   
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
 
 
 



10. A Cserszegtomaj, 586 helyrajzi számú önkormányzati területen legeltetés 
               engedélyezése 

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.  
 

40/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Fáró Imre 
Cserszegtomaj, Meder köz 2. szám alatti lakosnak, hogy az állattartás szabályainak 
betartásával a Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő 586 helyrajzi számú 
3058 m2 területű kivett művelési ágú belterületi ingatlanon legeltesse az általa tartott állatait, 
tevékenységével karbantartva a területet. A terület legeltetéssel történő gondozására szóló 
engedély 1 évre érvényes, mely meghosszabbítható. 
Megbízza a polgármestert a terület használathoz szükséges megállapodás megkötéséhez 
szükséges egyeztetés lefolytatásával.  

Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

11. Vegyes tulajdonszerkezetű víziközmű rendszerek 2017-2031. évi Gördülő 
Fejlesztés Terve 
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 Önkormányzathoz érkezett levél azt jelzi, hogy a 
víziközművek tulajdonjogát adományként az állam részére 2017. július 31-i határidővel át 
kell adni. Természetesen a vízikőzművek üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzeszközök is 
átadásra kerülnek. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot hozta. 
 

41/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mit a 21-18421-1-006-01-05-
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211 sorszámú víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 



Felhatalmazza a polgármestert a teljes hatósági eljárásra vonatkozóan, a DRV ZRT. 
meghatalmazásának aláírásával. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 
 

12. Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége támogatási kérelme  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 40.000 Ft-ot javasolnak 
támogatásként adni az általános tartalék terhére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában az elhangzott összeggel 
kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

42/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 40.000 Ft összeggel támogatja az általános 
tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

13. Területi védőnői feladatok ellátására kötött 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 a módosítást elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: A 13. pontban szereplő nagyközség szót helyesbíti község szóra. 
ezzel a módosítással szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

43/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rezi Község 
Önkormányzatával 2013. június 24-én megkötött, a területi védőnői feladatok ellátásáról 
szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerint 
jóváhagyja.  



Felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14. Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót 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.  
 

44/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a védőnő egész éves munkáját, és biztosítja arról, hogy 
bármilyen kérése van, a Képviselő-testülethez bizalommal fordulhat. 
Zomboryné Kismihály Brigitta védőnő: Köszöni, és amennyiben szükség lesz rá, élni fog a 
lehetőséggel. 
 

15. 2016. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Köszönik az éves munkát és 
a részletes beszámolót. 
Bartha Gábor polgármester: Az a javaslata, hogy a határozati javaslat változatlanul hagyása 
mellett a következő szöveg is kerüljön bele: Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete köszöni az éves munkát, a hatékony együttműködést és további sikereket 
kíván a védőnői szolgálat munkatársainak. 
Egyéb hozzászólás hiányában a módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

45/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre vonatkozóan a 
területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete 
szerint elfogadja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni az éves munkát, a 
hatékony együttműködést és további sikereket kíván a védőnői szolgálat munkatársainak. 

 



 
 

16. dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2016. évi beszámolója a működési hozzájárulás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozati javaslat 
elfogadását javasolja. Köszönik a Doktor Úr egész éves munkáját. 
Bartha Gáborpolgármester: Köszöni a fogorvosnak, hogy a jelen helyzetben is 
zökkenőmentesen képes a fogorvosi ellátást megoldani. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslatot. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

46/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 
(8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által 
nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 

 
17. Kérdések, interpellációk 

 
Bartha Gábor polgármester: Ehhez a napirendhez nem érkezett időben kérés, hozzászólás. 
 
 

18. Egyebek 
 

Óvodával kapcsolatos szülői jelzés 
 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselőnek is továbbította a szülői levelet, amely 
az önkormányzatnak címezve érkezett.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalták és úgy vélik, hogy a 
személyi kérdések a vezetőhöz tartoznak. A határozati javaslata az lenne, hogy kérik az 
óvodavezetőt, hogy az áprilisi soros Képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást az ügyről.  
Bartha Gábor polgármester: Ez egy olyan szakmai kérdés, amelyben az óvodavezető az 
illetékes, ő dönt, ezért a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
47/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy az önkormányzat címére 
elektronikus úton érkezett szülői észrevétellel kapcsolatban az áprilisi soros Képviselő-
testületi ülésen tájékoztatást adni szíveskedjen.  
 



Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 17 óra 18 perckor a Képviselő-testület ülését 
bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. április 03. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


