
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november  
29-én 15 órára összehívott soros, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:A Szabó István Általános Iskola étterme 
                         Cserszegtomaj, Iskola utca 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás, Partics Gyulaképviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea ,Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
Meghívott vendég:Szalai Klára óvodavezető, Kiss Dániel elnök CSPE. 
Valamint: Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
 
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  ígyhatározatképes. Elekes István képviselő nem jelezte távolmaradásának okát. Az 
ülést 16 óra 11 perckor megnyitotta. 
Kéri a megjelenteket, hogy az Egyebek napirendi pontba a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottsági ülésen felvett témákat vegyék fel, amelyek a következők:  

- Balaton Vívóklub kérelme,  
- Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán való részvétel,  
- Magyar Telekom kérelme. 

A Kérdések, interpellációk napirendhez határidőn belül nem érkezett megkeresés.  
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a  
3 téma beillesztését az Egyebek pontba. 
A  szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a három  téma felvételét az Egyebek pontba. 
Kéri, hogy a 14. napirendi pontot, mivel azt zárt ülésen kell tárgyalni, a legutolsó helyen 
tárgyalják. 
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 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
A napirendek tárgyalása előtt még annyit kíván elmondani, hogy a vajdasági Adorján 
településsel elindult testvér-települési kapcsolat máris hírnevet hozott Cserszegtomajnak: a 
kolbásztöltő fesztiváljukon Cserszegtomaj kettő csapata arany és bronz minősítést nyert el a 
közel 10.000 ember által látogatott fesztiválon.  
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 

időszak alatt tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Az Mötv. szerint évente kötelezően megtartandó közmeghallgatás megtörtént és előtte sort 
kerítettek a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásához szükséges lakossági fórum 
lebonyolítására is.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
2. A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

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 kérik a 
reklámadó mértékének 1.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra történő módosítását.  Ennek megfelelően 
kérik, hogy a rendelet 3. §-át és az egységes rendelet 5/A. §-át módosítsák ennek megfelelően. 
Bartha Gábor polgármester: Mivel ez nem az ő előterjesztése, először szavazásra teszi fel a 
módosító rendeletben történő változtatás befogadását. A szavazást követően megállapította, 
hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal 
befogadta a módosító javaslatot az előterjesztésbe.  
Szavazásra tette fel az egységes szerkezetű rendeletben történő módosító javaslat befogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal befogadta a módosító javaslatot az előterjesztésbe.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet módosításának elfogadását a 
befogadott módosításokkal együtt. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő rendeletet 
alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
 
3. Középtávú tervezés módosítása 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 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  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 



149/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 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. 186.700 186.700 186.700 186.700 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 4.141   
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 800 800 800 

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. 191.841 187.500 187.500 187.500 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 95.920,5 93.750 93.750 93.750 
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. 
95.920,5 93.750 93.750 93.750 

 
 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy továbbra is 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 
 
 
4. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve 

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 
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  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

150/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Belső Ellenőrzési 
Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.  
 
 
5. Club Dobogómajor Kft., Helikon Utazási Iroda Kft., és a Helicomplex Kft. 

Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. szám alatti társaságok kérelme 
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 az a.) 
változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat a.) változatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 

151/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Club 
Dobogómajor Kft., Helikon Utazási Iroda Kft. és a Helicomplex Kft. Keszthely, Erzsébet 
királyné u. 21. szám alatti társaságok által benyújtott megkeresését és az alábbi határozatot 
hozza: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Club 
Dobogómajor Kft., Helikon Utazási Iroda Kft. és a Helicomplex Kft. Keszthely, Erzsébet 
királyné u. 21. szám alatti társaságok által benyújtott kérelmet, mely a Cserszegtomaj, 089. 
hrsz.-ú út,  a 0103. hrsz.-ú út   097. hrsz.-ú Gyöngyös patak - 0100. hrsz-ú út közti szakasz  
valamint a 0100. hrsz.-ú út 0103.-0102/18. hrsz. közti szakasz aszfaltburkolattal történő 
ellátására vonatkozik. A beruházás megvalósítására (az érintett útszakasz kitűzésére, 



engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, közbeszerzési eljárás lefolytatására, műszaki 
ellenőr megbízására, kivitelezési munkákra) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 
2018. évi költségvetésében legfeljebb 38 millió Ft-ot biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről 
szóló 11/2011.(X.27.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizetéséről és annak mértékéről tájékoztassa az érintetteket. Az 
ingatlantulajdonosok közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését elfogadó nyilatkozatának 
birtokában felkéri a polgármestert a beruházással kapcsolatban szükséges intézkedések 
megtételére           
Határid ő: 2019. szeptember 1. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
 
6. Cserszegtomaj, Iskola utca 19. szám 10/6 hrsz. ingatlanon„Tájház” kialakítása 

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, egy 
módosítást javasolnak az előterjesztés szövegében: az első bekezdés utáni felsorolás 3. 
pontjában a „féltetős” szó kerüljön ki a szövegből. Ezzel a módosítással az a.) változat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat a.) változatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 

152/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Iskola utca 19. szám 10/6. hrsz. ingatlanon kialakítandó „Tájház” 
programtervének elkészítését, amellyel a Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft. 8360 
Keszthely, Hanczók u. 16. szám alatti társaságot bízza meg bruttó 190.500,- Ft összegben, 
melyre pénzügyi fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására. 
Határid ő: 2018. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              dr. Milus Lajos  jegyző 
 
 
7. Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám alatti Kultúrház felújítása 

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 b.) 
változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Az energiaracionalizálás jegyében az épület szigetelése, külső 
homlokzatának rendbetétele, a közlekedési terület meghatározása és kertrendezés szükséges.  



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat b.) változatának 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
153/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete érvényteleníti a 
Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület- felújítás 
programtervének elkészítésére vonatkozó felhívást, és felhatalmazza a jegyzőt új ajánlatok 
bekérésére. 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Milus Lajos  jegyző 
 
8. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítási 

kérelme 
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 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Az óvoda kiválóan működik, a pedagógusi kar kiválóan végzi a 
munkáját, az természetes, hogy nem minden szülő elégedett. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

154/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az 
alábbiak szerint. 
Dologi kiadás csökkenése   -205 eFt 
Felhalmozási kiadás növekedése  +205 eFt 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását 
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 
9. ÉFOÉSZ támogatási kérelme 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Az előző Képviselő-testületi ülésen nem született döntés, még egyszer tárgyalni kell a 
kérelmet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 25.000 
Ft támogatást javasol az általános tartalék terhére.  



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

155/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÉFOÉSZ Zala 
Megyei Közhasznú Egyesület működését  25.000 Ft összeggel a 2017. évi költségvetési 
rendeletben elkülönített általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
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. 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
10. 2018. évi közművelődési munkaterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönik a Kulturális 
bizottság és Kocsis Zsuzsanna művelődésszervező munkáját. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Kulturális Bizottság ülésén élhettek a képviselő társai a 
javaslattételi lehetőségükkel, a jövő évi munkaterv a civil szervezetek ötleteit, javaslatait is 
figyelembe veszi, de az eddigi hagyományokra épül.  
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  szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
156/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 
2018. évi Közművelődési Munkatervet elfogadja. Felhatalmazza a Kulturális Bizottságot, 
hogy saját hatáskörében - ha szükséges módosításokat - átcsoportosításokat végezzen. A 
Képviselő-testület felkéri a Kulturális Bizottság Elnökét a mellékletben szereplő programok 
megvalósításának koordinálására, levezetésére és az ezzel kapcsolatos, szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelősök: Bartha Gábor polgármester 

Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottsági elnöke 
Határidő: 2018. december 31. 
 
 
11. Beszámoló az Önkormányzat Társulásban végzett feladatairól 

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 
határozati javaslat elfogadását 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  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

157/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
Társulásban végzett feladatairól szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve 
az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta.  

 
12. Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről és 

támogatási kérelem 
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 mindkét 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönik a Polgárőr 
Egyesület egész évi munkáját. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

158/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgárőr 
Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, 
illetve az előterjesztés melléklete szerint elfogadta.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a II. határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

159/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről 
szóló 2/2017.(II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 
100.000 Ft támogatást nyújt a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 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 Polgármester, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2017. december 13.   
 



13. Beszámoló a képviselők 2017. évi munkájáról 
       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 megtárgyalta a 
beszámolót és megköszönik minden képviselőnek az egész éves munkát. Szomorúan vették 
tudomásul, hogy egy képviselő nem adta le az éves beszámolóját, ezért a határozati javaslatot 
a következő szöveggel egészítenék ki: Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, 
hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) k) pontjában foglalt törvényi kötelezettségének 
tegyen eleget, készítse el tájékoztatóját a 2017. évi képviselői munkájáról, megszűntetve ezzel 
ezidáig elkövetett törvénysértését. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat kiegészítésének elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal 
elfogadta a határozati javaslat kiegészítését.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

160/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „ Beszámoló a képviselők 
2017. évi munkájáról„ tárgyú előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi az abban 
foglaltakat. 
Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
32.§ (2) k) pontjában foglalt törvényi kötelezettségének tegyen eleget, készítse el 
tájékoztatóját a 2017. évi képviselői munkájáról, megszűntetve ezzel ezidáig elkövetett 
törvénysértését. 
 
15. Kérdések, interpellációk 
 
A megadott határidőn belül nem érkezett kérés, kérdés.  
 
16. Egyebek 
 
1. Huba utca lakóinak kérelme 
(kérelem a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserszegtomaj, Huba utca lakóinak kérelmét  és 
megállapította, hogy a kérelemben szereplő terület  a Tomaj-Ház Kft. magántulajdonát 
képezi,  nem közút,  melyre közpénzt nem fordíthat. 
Felkéri a kérelem benyújtóit, hogy a „lakóparkban” felmerült problémákkal forduljanak 
elsősorban a terület tulajdonosához, hogy az általa értékesített ingatlanok „lakóparkhoz” 
méltó megközelíthetőségét, mint a terület tulajdonosa biztosítsa.  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata továbbra sem zárkózik el korábbi, a témával 
kapcsolatos határozatában foglaltaktól, de magántulajdont közpénzből nem fejleszt.  



Felkéri a Polgármestert, hogy a témával kapcsolatosan adjon tájékoztatást a kérelmezőknek és 
a terület tulajdonosának is, a tájékoztatást követően annak eredményét terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

161/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Cserszegtomaj, Huba utca lakóinak kérelmét  és megállapította, hogy a kérelemben szereplő 
terület  a Tomaj-Ház Kft. magántulajdonát képezi,  nem közút,  melyre közpénzt nem 
fordíthat. 
Felkéri a kérelem benyújtóit, hogy a „lakóparkban” felmerült problémákkal forduljanak 
elsősorban a terület tulajdonosához, hogy az általa értékesített ingatlanok „lakóparkhoz” 
méltó megközelíthetőségét, mint a terület tulajdonosa biztosítsa.  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata továbbra sem zárkózik el korábbi, a témával 
kapcsolatos határozatában foglaltaktól, de magántulajdont közpénzből nem fejleszt.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a témával kapcsolatosan adjon tájékoztatást a kérelmezőknek és 
a terület tulajdonosának is, a tájékoztatást követően annak eredményét terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 
2. Magyar László kérelme 
(kérelem a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete megismerte Magyar László cserszegtomai lakos kérelmét. Felkéri a 
Polgármestert, hogy átmeneti megoldásként tegyen intézkedést az ott található vízelvezető 
árok tisztításával kapcsolatban, továbbá a végleges megoldáshoz tegyen javaslatot és annak 
költségét tervezze be az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.   
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

162/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Magyar László 
cserszegtomai lakos kérelmét. Felkéri a Polgármestert, hogy átmeneti megoldásként tegyen 
intézkedést az ott található vízelvezető árok tisztításával kapcsolatban, továbbá a végleges 
megoldáshoz tegyen javaslatot és annak költségét tervezze be az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe.   
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
Határidő: azonnal, illetve a 2018. évi költségvetés tervezése. 
 



3. Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán való részvétel 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a pályázati lehetőséget. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt Testvér-települési együttműködési pályázaton.  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a vajdasági Adorján településsel a már kialakult testvér-települési kapcsolatot hivatalosan, 
szándéknyilatkozatban is megerősítse és a testvér-települési kapcsolatról szóló szerződést a 
Nemzeti Összetartozás Napján aláírja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

163/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt 
kíván venni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Testvér-települési együttműködési 
pályázaton.  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vajdasági Adorján településsel a már 
kialakult testvér-települési kapcsolatot hivatalosan, szándéknyilatkozatban is megerősítse és a 
testvér-települési kapcsolatról szóló szerződést a Nemzeti Összetartozás Napján aláírja. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. június 04. 
 
4. Balaton Vívóklub kérelme 
(kérelem a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete támogatja a Balaton Vívóklub junior válogatott versenyzőjének, Farkas 
Csaba cserszegtomai lakos  Görögországban, Heraklionban megtartandó világkupán való 
részvételét, melyre 100.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

164/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Balaton 
Vívóklub junior válogatott versenyzőjének, Farkas Csaba cserszegtomai lakos  
Görögországban, Heraklionban megtartandó világkupán való részvételét, melyre 100.000 Ft-
ot a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 



5. Magyar Telekom kérelme 
(kérelem a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete megismerte a Magyar Telekom Nyrt. kérelmét és úgy határozott, hogy a 
létesíteni kívánt telefonfülke helyéül a Cserszegtomaj, 385/1. hrsz-ú, Vadász utca 2. szám 
alatti Teleház  déli homlokzatán található főbejárata bal oldalát jelöli meg. A telefonfülke 
létesítéséhez  az Önkormányzattal történő előzetes helyszíni egyeztetés  és a létesítés 
feltételeinek tisztázása után járul hozzá. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 

 
165/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Magyar 
Telekom Nyrt. kérelmét és úgy határozott, hogy a létesíteni kívánt telefonfülke helyéül a 
Cserszegtomaj, 385/1. hrsz-ú, Vadász utca 2. szám alatti Teleház  déli homlokzatán található 
főbejárata bal oldalát jelöli meg. A telefonfülke létesítéséhez  az Önkormányzattal történő 
előzetes helyszíni egyeztetés  és a létesítés feltételeinek tisztázása után járul hozzá. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás a nyilvános ülés anyagához nem volt, ezért azt 16 óra 48 
perckor bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. december 06. 
 
 
 
 
 
  Bartha Gábor      dr. Milus Lajos  
  polgármester             jegyző 
 
 
  
     Kemenes Veronika Ágnes 
          jegyzőkönyvvezető 


