
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 13 -án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                         Cserszegtomaj, dr. Bakonyi K. u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, 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, Illés Andrea, Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők, 
Meghívott vendég: 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 7 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  így határozatképes. Az ülést 16 óra 02 perckor megnyitotta. 
Tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Egyebek napirendi pontba felvett témához a meghívott 
vendég nem jött el az ülésre, helyette levelet küldött, ami az előterjesztés mellékleteivel 
együtt kiosztásra kerül. Az Egyebek pontba javasolja az ebédszállítás megoldásával 
kapcsolatos személyi kérdés tárgyalását is felvenni, ennek az előterjesztése is kiosztásra kerül.  
A Kérdések, interpellációk napirendhez határidőn belül nem érkezett megkeresés.  
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
módosított napirendi sort. 
A  szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 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. 
A következő kiegészítéseket teszi: 

- Az Ökoparkot 100 másik jelentkező közül beválogatták Európa legjobb 10 fenntartható, 
környezettudatos kertje közé, amely elismerést a Berlinben megtartott díjátadón 
vehette át a falu polgármestere és a kert tervezője. 

- Amíg a könyvtárosi munkakört nem töltik be, addig a könyvtár helyisége bezárásra 
kerül, mivel ott nagy értékek találhatóak. A könyvtáros személyével kapcsolatosan 
pedig felvették a kapcsolatot a keszthelyi és a megyei könyvtárral is, hogy valamilyen 
megoldást találjanak.  



- Az ételkihordásról az Egyebek pontban lesz szó. 
- A Hivatal épületével kapcsolatos tervezői állásfoglalásról is az Egyebek pontban 

beszélnek.  
- A fémszerkezetű tároló a helyére került, mostanra a környezete is rendeződött.  
- Az utakkal kapcsolatos kivitelezések befejeződtek, a biztosított összegen belül 

realizálódott a ráfordítás.  
- A tornapálya aszfaltozásához nem jött megkeresés a KLIK-től. 

Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság támogatja a 
beszámoló elfogadását.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  és 1 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása    
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület döntései 
átvezetésre kerültek. Köszöni a pénzügyi csoport munkáját. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és 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 Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 

106/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében: 
 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

 1. 94/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Várvölgyi úti 
„falukapu” építése 
Általános tartalék csökkenése     -3.300 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020   +2.300 
Felújítási kiadás növekedése   045120   +1.000 
 
2. 95/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Dombhát utca 
kavicsburkolatának meghosszabbítása 
Általános tartalék csökkenése     -800 
Dologi kiadás növekedése 045160     +800 
 
3. 97/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 25. Zalai Borcégér 
Borünnep jubileumi rendezvényének támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -100 



Átadott pénzeszköz növekedés   066020   +100 
 
4. 98/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Diósi utca – Balaton 
utca – Kárpát utca közti útszakasz mart aszfalttal történő burkolat megerősítése 
Általános tartalék csökkenése     -6.000 
Dologi kiadás növekedése 045160     +6.000 

 
2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Óvodai „bolondballagás” –hoz való hozzájárulás 
 Általános tartalék csökkenése     - 10 
 Dologi kiadás növekedése 01130     + 10 
 
 2. Nemzetközi IPPON SHOBU karate versenyhez (Európa kupa) való hozzájárulás  
 Általános tartalék csökkenése     - 50 
 Dologi kiadás növekedése 011130     + 50 

  
 
3.  Egyéb 

1. Állami támogatás növekedése 900020    2.002 
     Általános tartalék növekedése 900070    2.002 
 
2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzéséhez 
előirányzat átcsoportosítás kérelem alapján 
Felújítási kiadás csökkenése 066020     -555 
Beruházási kiadás növekedése 091110    +555 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 1.010.399 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet módosításának elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017 (IX.14.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27) és 

14/2017 (VI.29.) rendeletekkel módosított 2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

3. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet 
alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  
 
 
 

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi 
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 12/2011.(XII.1.) számú 
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

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

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (IX.14 .) önkormányzati rendelete 

 a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 12/2011.(XII.1.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához való csatlakozás tárgyalása. 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
1.300.000 Ft-ot javasolnak erre a célra fordítani. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 



 
107/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban 
rögzíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 
Erre a célra a 2018. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít.  
 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester       
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2017. október 02. 
  „A” és „B” típusú pályázatok kiírására 2017. október 03. 

Beérkezett pályázatok elektronikus adatbázisban való rögzítése és elbírálása 
2017. december 07. 

 
 
 
 

6. „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” tárgyú a 
nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével közösen kiírt pályázata  
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
  

108/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini 
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” a nemzetgazdasági miniszter a 
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben kiírt pályázat 



keretében pályázatot kíván benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde felújítása céljából.  
A Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde 
épületrész felújítása bruttó 10.497.947,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében 
bruttó 9.973.049,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz 
kapcsolódó bruttó 524.898,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár 
területi igazgatóságához való benyújtására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 28. 
 
 

7. A ZALAISPA hulladékszolgáltató megfelelőségi nyilatkozat visszavonásának 
               ügye  

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Társulási Tanács ülése szeptember 
21-én lesz. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és 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 Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

109/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2017.szeptember 21-i ZALAISPA NONPROFIT ZRT. Társulási Tanács ülését követően, az 
ott elhangzottak és kialakított vélemények figyelembe vételével adjon tájékoztatást és 
javaslatot Cserszegtomaj Nagyközség hulladékszállításának jövőbeni megoldásával 
kapcsolatosan. 
Felkéri a polgármestert a közszolgáltatókkal kialakított jövőbeni tervek ismeretében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 25.              
 
 

8. 2017. évi lomtalanítás  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 



 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő : A Jogi, Ügyrendi és 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 Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

110/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj területén 
történő őszi lomtalanítással a lakossági tájékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, ehhez 
a 2/2017(II.02.)  számú költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére 
legfeljebb  2 000 000 Ft-ot biztosít. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 14.              
 
 

9. Szeles Margit 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 37. szám alatti  lakos kérelme  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az előterjesztés szövegében a 2. oldalon a helyrajzi számot 
kéri javítani. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a   határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  

 
 

111/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 
0125/9. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 2036 m2 térmértékű  ingatlan belterületbe 
vonását támogatja.  

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

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

 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 



10. Cserszegtomaji Sport Klub támogatása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a   határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

112/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános 
tartalék terhére 300 eFt támogatást nyújt a Cserszegtomaji Sport Klub részére. 

  
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnek, hogy a festmények méltó helyre kerülnek. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezért elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a  határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

113/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonába levő 
festményekből 8 db festményt átad az erdélyi Dálnok testvértelepülés részére a helyi 
Kultúrházban állandó kiállítás céljára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a festmények átadásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 16. 
 
 



12. Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszöni a komoly anyagot. Kérdezi az 
óvodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 
Szalai Klára óvodavezető: Mivel a beszámoló a nyári szünet elején készült, ezért szeretné az 
alábbiakkal kiegészíteni: Az óvodában személyi változások történtek. Ennek az volt az oka, 
hogy amikor megkapták a tájékoztató levelet, miszerint kötelező bölcsődét működtetni, 
tudták, hogy kettő óvónői hely meg fog szűnni. Ezt az óvónők is tudták és ketten közülük, 
akik a régi vezetők voltak áthelyezésüket kérték.  Közben kiderült, hogy mégis működhet 
tovább az egységes óvoda-bölcsődei csoport, ezért a Katica csoportban Szarkáné Lóki Tímea, 
a Pillangó csoportban Kiss Enikő, a Méhecske csoportban Novákné rigó Andrea kezdte meg a 
munkát. Szeptemberben dől el, hogy a Napsugár csoportba tudnak-e felvenni óvónőt.  
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a vezetés helytállását. Az már most látszik, hogy a jövő 
év hektikusabb lesz. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság köszöni a sikeres 
munkát és remélik, hogy ez a jövőben is így marad. 
Szalai Klára óvodavezető: Annyit szeretne még kérdezni, hogy beadott egy kérelmet, hogy a 
szükséges felszerelésekre a pályázati anyag alapján betervezett összeget kapják meg. Úgy 
gondolta, hogy a költségvetési rendeletnél majd tárgyalni fogják. 
Bartha Gábor polgármester: Az előirányzat módosítás 3. Egyebek pontja alatt a 2. pontban 
szerepel.  
A határozati javaslathoz még egy mondatot tenne hozzá: Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az óvoda kollektívájának és 
vezetésének a gyermeknevelés területén végzett munkájukért. 
Szavazásra tette fel a módosítás befogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal befogadta a határozati javaslat kiegészítését.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

 
114/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról szóló 
szakmai beszámolóját megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az 
óvoda kollektívájának és vezetésének a gyermeknevelés területén végzett munkájukért. 
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

13. Kérdések, interpellációk 
 

Ehhez a napirendhez határidőn belül nem érkezett javaslat, kérés, kérdés.  



17. Egyebek 
 

1. A Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatos tervezői állásfoglalás 
    Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
    (szóbeli előterjesztés) 
 
Kiosztja a tegnapi napon érkezett levelet, amelyet a polgármesteri hivatal épületének 
tervezője juttatott el a polgármesterhez, mivel a meghívás ellenére sem kíván részt venni a 
Képviselő-testület ülésén. Kiosztja azokat a jegyzőkönyveket és határozatokat, amelyekben 
ezzel a témával foglalkoztak a Képviselő-testület tagjai, és amelyek az előterjesztés 
mellékleteit képezik.  
A tervező levelére az alábbiakban kíván reagálni: 

- Az első bekezdéshez annyit tesz hozzá, hogy az épületen található és látható 
problémák kívülről is megtekinthetők, de az épületbe bármikor bejöhet annak 
tervezője, ha a belső állapotokra kíváncsi.  

- A 2. bekezdés tartalma valótlan. A május 31-i ülés előterjesztése nem ezeket a 
megállapításokat tartalmazza. A döntéshozói szándék pedig arra irányul, hogy az 
épületen fellépő és a javítás ellenére kiújuló problémák megoldásra kerüljenek. Az 
általánosításokat pedig visszautasítja. 

- Mind az épületben dolgozók, mind a Képviselő-testület tagjai igyekeznek óvni és 
megtartani a falu értékeit.  

- A szakértő kiválasztásánál az előírások betartásával jártak el, a kiválasztott 
szakértőnek a dokumentációja elkészítéséhez az irattárban fellelhető adatokat 
bocsátották a rendelkezésére. Ennek ellenére jelentette őt fel a tervező az Építész 
Kamara Etikai Bizottságánál.  

- A levélben foglaltak szerint a tervező nem kíván a Képviselő-testület kérdéseire 
válaszolni. A Képviselő-testület nem megvitatni akarja a probléma megoldását, hanem 
javaslatokat várna a megszűntetésére.  

- Az épület állagmegóvásával kapcsolatban sem állít igazat, előbb érdemesebb lenne 
tájékozódni. Az épület mögötti vízelvezetés megoldása is az állagmegóvást szolgálta. 
Az északi homlokzaton található penészesedés, a tanácsterem falán a javítás ellenére 
újra és újra jelentkező repedés nem az állagmegóvás hiánya miatt alakul ki.  

- A kormány utasítása szerint az állami fenntartású intézményeknek a ma érvényes 
energetikai elvárásoknak meg kell felelniük, ezért mindenképpen szükséges a hibák 
javítása. Amennyiben ebben az objektum tervezője nem vállal szerepet, akkor mást 
kell találni, aki segítséget nyújt a felmerült problémák kijavításában.    

Szeles András György alpolgármester: A tervező a külalakot  bírálja és nem annak tartalmával 
foglalkozik. Nem kaptak tőle választ arra nézve, hogy hogyan lehetne a felmerült problémákat 
megjavítani.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A tervező a szakmai sértődöttségét hangsúlyozza, nem 
megoldást javasol, amivel a kialakult helyzetet orvosolni lehetne. Az épület állapota 
fokozatosan tovább romlik.  
Bartha Gábor polgármester: az épület lábazatán látható repedés nem mm-es, hanem cm-es 
nagyságú, amit kívülről is látni lehet, még be sem kell jönnie hozzá az épületbe. Ebben az 
esetben felelősséggel vállalt megoldás szükséges. 
Partics Gyula képviselő: A Képviselő-testület nem szakmai vitát kíván folytatni a tervezővel, 
hanem segítséget kért, amit ő elutasított. Azért kérték a szakértői véleményt, mert a 
Képviselő-testület tagjai  nem szakértői a témának, de a tervező a szakvéleményt sem fogadta 
el. Mindennek ellenére a probléma fennáll, és a megoldásával nem jutnak előbbre.   



Szeles András György alpolgármester:  Ha megcsináltatják azt, amit a levélben javasol, akkor 
azért nem fog javaslatokat tenni, mivel már „barkácsoltak” az épületen, amikor megpróbálták 
helyrehozni a hibákat.  

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslat elfogadását: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta Merenics Béla tervező által a Képviselő-testület felkérésére benyújtott 
válaszát „ A Polgármesteri Hivatal műszaki állapotával kapcsolatos tervezői állásfoglalás”-ról. 
Megállapítja, hogy a 2003. évben az épület tervezésére összesen bruttó 1.625.000 Ft közpénzből 
megbízott tervező - aki maga is 12 évig az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként a 
Polgármesteri Hivatal tervezői pályázat elbírálásának döntéshozói között közre is működött – a 
feltételezhetően tervezésből adódó műszaki hiba elhárításának, javításának tárgyalásától is 
elzárkózik. Nem áll szándékában a probléma megoldásán munkálkodó Képviselő-testülettel 
megosztani a szakmai javaslatait településünk vagyontárgyával kapcsolatban. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszautasítja a tervező 2017. 
szeptember 11-én kelt megkeresésében található azon megállapításokat, amelyek nem a 
Polgármesteri Hivatal épülete műszaki állapotának javítási megoldásával kapcsolatosak. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az előterjesztés mellékleteivel együtt küldje meg a 
tervezőnek. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

115/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Merenics 
Béla tervező által a Képviselő-testület felkérésére benyújtott válaszát „ A Polgármesteri 
Hivatal műszaki állapotával kapcsolatos tervezői állásfoglalás”-ról. 
Megállapítja, hogy a 2003. évben az épület tervezésére összesen bruttó 1.625.000 Ft 
közpénzből megbízott tervező - aki maga is 12 évig az Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjaként a Polgármesteri Hivatal tervezői pályázat elbírálásának döntéshozói között közre is 
működött – a feltételezhetően tervezésből adódó műszaki hiba elhárításának, javításának 
tárgyalásától is elzárkózik. Nem áll szándékában a probléma megoldásán munkálkodó 
Képviselő-testülettel megosztani a szakmai javaslatait településünk vagyontárgyával 
kapcsolatban. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszautasítja a tervező 
2017. szeptember 11-én kelt megkeresésében található azon megállapításokat, amelyek nem a 
Polgármesteri Hivatal épülete műszaki állapotának javítási megoldásával kapcsolatosak. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az előterjesztés mellékleteivel együtt küldje meg a 
tervezőnek.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   
 
2. Szociálisan rászorulók ebédkiszállítására gépkocsivezető megbízása  
    Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
    ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 



 
Bartha Gábor polgármester:  Jelenleg a fizikai állomány egyik tagja végzi a munkát. 
Lehetőség lenne arra, hogy megbízással láttassák el a feladatot, heti 20 órában. A munkabér 
összegét a tartalék keret terhére biztosítanák. A mostani döntés ez év végéig érvényes, mivel 
január 01-től változik a minimálbér összege.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyetért a heti 20 
órás munkaidővel és a jelentkező Horváth János személyét is elfogadják. Itt jelezné, hogy a 
határozati javaslatból hiányzik a heti 20 óra megjelölése. 
dr. Milus Lajos jegyző: A megbízási szerződésben rögzítve lesz ez is.  
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslatot változatlan formában teszi fel szavazásra. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

116/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízási szerződés 
keretében kívánja a szociális ebéd kihordását megoldani Horváth János Cserszegtomaji 
lakossal. A megbízási díj havi bruttó összege 65.000,- Ft teljesítmény arányosan, amely 
összeg 2017. december 31. napjáig érvényes. A megbízási díjat és járulékait a költségvetésben 
az általános tartalék terhére biztosítja.  
A megbízási díj 2018. január 1. napját követően havonta 70.000,- Ft. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, valamint az ezzel kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
Még egy bejelentést tenne: áprilisban fordult az önkormányzathoz a Nagycsaládosok 
Egyesülete fennállásuk 25 éves jubileumával kapcsolatban. Akkor az a megállapodás 
született, hogy a polgármesteri keretből támogatják őket. A megjelenő kiadványukhoz fognak 
segítséget nyújtani.  
 
 Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a 
Képviselő-testület soros, nyilvános  ülését 17 óra 10 perckor bezárta.  
 
Cserszegtomaj, 2017. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor   dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes  
jegyzőkönyvvezető   


