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Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2017. június 28-án megtartott nyilvános és zárt ülésén az 
alábbi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
14/2017 (VI.29.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 6/2017.(IV.27.) rendelettel módosított 2/2017.(II.02.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelete teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu olda-
lon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
88/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatok-
ról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te köszöni a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének, helyette-
sének és minden dolgozójának az egész évben, magas színvona-
lon elvégzett munkát. 
89/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költ-
ségvetésében:

 1. Az általános tartalék változásai 900070
 1. 50/2017 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

 Óvoda felújításra benyújtott pályázat önereje
  Általános tartalék csökkenése  -555
  Felújítási kiadások növekedése 066020 +555
 2. 58/2017 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

„Teleház” előtti terület rendezése
  Általános tartalék csökkenése  -254
  Dologi kiadás növekedése 082094 +254
 3. 63/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

 381/5 hrsz-on lévő gazdasági épület fedett színnel való 
 bővítése

  Általános tartalék csökkenése  -1.115
  Felhalmozási kiadások növekedése 066020 +1.115
 4. 67/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

 390 hrsz-on lévő játszótér bővítése
  Általános tartalék csökkenése  -6.000
  Felhalmozási kiadások növekedése 066020 +6.000
 5. 68/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

 csapadékvíz elvezetés engedélyezési terveinek elkészítése 
 Általános tartalék csökkenése  -2.794 
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +2.794

 6. 69/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 
 ingatlanvásárlás

  Általános tartalék csökkenése  -6.000 
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +6.000

 7. 70/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 
 Panoráma utca felújítása 
 Általános tartalék csökkenése  -1.500 
 Felújítási kiadások növekedése 045120 +1.500

 8. 73/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 
 akadálymentes járda kialakítása a Szent Anna templom 
 északi oldala mellett.

  Általános tartalék csökkenése  -650
  Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +650

 9. 74/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 
 ideiglenes fémszerkezetű tároló beszerzése

  Általános tartalék csökkenése  -850 
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +850

 10. 85/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján  
 Óvoda udvarán kerti csap létesítése és párakapu vásárlása

  Általános tartalék csökkenése  -200 
 Felhalmozási kiadás növekedése 091140 +200

11. 87/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján  
 Partics Roland londoni brazil jiu-jitsu világversenyen történő  
 szereplésének támogatása

  Általános tartalék csökkenése  -100 
 Átadott pénzeszköz növekedése 066020 +100

2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
 1. Az iskolai gyermekfarsanghoz való hozzájárulás 

 Általános tartalék csökkenése  -40
  Személyi juttatás növekedése 011130 +28 

 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130 +12
 2. A Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 4. osztályos 

 tanulóinak erdei táborozásához való hozzájárulás
  Általános tartalék csökkenése  -100 

 Dologi kiadás növekedése 011130 +100
 3. Cserszegtomaji ministráns gyermekek utazási költségtérítéséhez  

 való hozzájárulás
  Általános tartalék csökkenése  -50 

 Dologi kiadás növekedése 011130 +50
 4. „Aranykorúak” Nyugdíjas Klubja kirándulásának hajózási 

 útiköltség térítése 
 Általános tartalék csökkenése  -80 
 Dologi kiadás növekedése 011130 +80

 5. Porkoláb utcában lévő kőfeszületen porcelánkép helyreállítása 
  Általános tartalék csökkenése  -30 
  Dologi kiadás növekedése 082070 +30
 6. Cserszegtomaj Történelmi Íjászklub részére „egyenpóló” 
  biztosítása
  Általános tartalék csökkenése  -95 
  Dologi kiadás növekedése 011130 +95 
 7. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
  óvodásainak Sármelléki Repülőtér látogatásának támogatása 
  Általános tartalék csökkenése  -32 
  Dologi kiadás növekedése 011130 +32
 8. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
  pedagógusai szakmai napjához való hozzájárulás 
  Általános tartalék csökkenése  -200 
  Dologi kiadás növekedése 011130 +200

3.  Egyéb
 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
  szóló 10/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelet 8. számú 
  melléklete alapján
  Általános tartalék csökkenése 900070 - 4.191 
  Állami támogatás növekedése 018010 +1.100 
  Átadott pénzeszköz növekedés 018010 + 9 
  Pénzmaradvány csökkenése 018030 -5.282
 2. MTD fűnyíró traktor felújítása 
  Felhalmozási kiadás csökkenése  -254 
  Felújítási kiadás növekedése 066020 +254
 3. 2016. évben fel nem használt állami támogatás rendezése 
  Átvett pénzeszköz növekedés 052080 +5.802
  Átadott pénzeszköz növekedés 018010 +5.802
 4. 2015. évi állami támogatás elszámolása 
  Általános tartalék csökkenése 900070 -55 
  Átadott pénzeszköz növekedés 018010 +55
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A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj május vagy
https://youtu.be/LF-YMi2F-lY

 5. Személyi juttatás változása 
  Általános tartalék csökkenése 900070 -1.270 
  Személyi juttatás növekedése 066020 +1.000 
  Munkaadót terhelő járulék 066020 +270
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.008.397 ezer 
forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

90/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete  tudomásul veszi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű vagyon a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 79. § (4) bekezdése alapján az   „5/F § (5) bekezdésében  
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) 
bekezdés d.) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység el-
látása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális 
víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem 
választott önkormányzati tulajdonban levő víziközmű vagyonele-
mek, valamint ezen törvény 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre 
fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogvaa 
tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átve-
zetéssel, térítésmentesen 2017. június 1-jén a Magyar Államra 
száll. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó 
szempontjából közcélú adománynak minősül.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert a cserszegtomaji önkormány-
zati tulajdonú víziközművek törvény szerinti vagyonátadásához 
a mellékletben szereplő szerződéstervezet tartalmi elemeinek 
figyelembe vételével, a végleges szerződések és kapcsolódó meg-
állapodások aláírására, a további szükséges intézkedések megté-
telére.  
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságával a 2. sz. mellékletben szereplő megállapodás ter-
vezetek tartalmi elemeit figyelembe véve a 2012.01.05. napján 
kelt, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközművek bérletére 
és üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést a 2011. évi 
CCXI törvény 79. § (4) bekezdés rendelkezései értelmében közös 
megállapodással megszünteti.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.
91/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a „Hulladékszállítási szerződés felmondása” tárgyú előterjesz-
tést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.
Jelen formában és indokaival nem tudja elfogadni aNemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) meg-
felelőségi véleményének visszavonásával kapcsolatosan a közszol-
gáltatási szerződés felmondás szükségességét.
A ZALAISPA Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradék-
talanul eleget tett Cserszegtomaj Nagyközség Közigazgatási terü-
letén.
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a ZALAISPA 
Nonprofit Zrt-vel  a megfelelőségi véleményének visszavonásá-
ról,  ugyanis a Zalaispa  Hulladékgazdálkodási Társulásnak Önkor-
mányzatunk alapító tagja.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
területén történő hulladékszállítás folyamatosságának megtartá-
sa érdekében keressen lehetőségeket, alternatívákat arra az eset-
re, ha aNemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt.a továbbiakban sem adja meg aműködéséhez szükséges 
megfelelőségi véleményt.
A lefolytatott tárgyalások eredményét és más lehetőségeket, 

megoldásokat, javaslatokat terjessze a képviselő-testület 2017. 
szeptemberi soros ülésére
92/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te megismerte az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében 
elkészített Ütemtervet és Információátadási Szabályzat terveze-
tet, és azokat az előterjesztés és annak mellékletei alapján elfo-
gadja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
93/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
1.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-
sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
2013. május 29-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
áttekintette, a helyzetelemzési részt változatlan formában elfo-
gadja, az intézkedési tervet felülvizsgálta.
2.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatáro-
zott nyilatkozat megtételére. 
94/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete támogatja Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépí-
tésének megvalósítását. A kivitelezésre  legfeljebb 2.300.000,- Ft 
összeget biztosít az általános tartalék terhére. Felkéri  a polgár-
mestert a  szükséges intézkedések megtételére.
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete támogatja Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépíté-
sének befejezéseként a kereszteződés aszfaltburkolat felújításá-
nak elvégzését. A kivitelezésre  legfeljebb 1.000.000,- Ft összeget 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére.
95/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te támogatja a Cserszegtomaj, Dombhát utca kavicsburkolatának 
meghosszabbítását 150 m hosszan, melynek megvalósítására a 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te maximum bruttó  800 000 Ft-ot biztosít   a 2017. évi költségve-
tési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert az útszakasz felújításához szükséges intéz-
kedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
96/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja Magyarország 2017. évi központiköltségvetéséről szó-
ló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a)  pontjában megha-
tározott, „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen 
elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat 
benyújtását 1.272.176 Ft összköltséggel, melyből 772.176 Ft a 
megpályázott összega 2017. évi Kultúrház hagyományos közös-
ségi kulturális értékek gondozására műszaki, technikai eszközök 
fejlesztésére.
A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázathoz az 
500.000 Ft önrészt Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2/2017. (II.02) számú a 2017. évi költségvetési rendeletének 
5. számú melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételére.
97/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
25. Zalai Borcégér Borünnep jubileumi rendezvényét 100.000 Ft.- 
Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
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98/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te támogatja Forster Sándor Cserszegtomaj, Diósi u. 63. szám alat-
ti lakos kérelme alapján Cserszegtomaj, Diósiutca  Balaton utca 
és a Kárpát utca közti útszakasz mart aszfalttal történő burkolat 
megerősítésének kivitelezését bruttó 6.000.000,- Ft összegig. A 
kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az általá-
nos tartalék terhére.
Gondoskodik az elkészült útszakaszra 10 t-s súlykorlátozó tábla 
kihelyezéséről.
Felkéri  a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
99/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervét megismerte, 
azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érin-
tettek felé gondoskodjon.
100/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testületeMerenics Béla, a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 
épülete tervezőjének tájékoztatását, mivel azt a Képviselő-testü-
leti ülés napján kézbesítette a Képviselő-testület részére, a szep-
temberi soros ülésre napolja el. 
Felkéri Merenics Béla tervezőt, hogy a polgármesteri hivatal épü-
letéről készített tartószerkezeti szakvéleményben feltárt, felte-
hetőleg tervezésből adódó műszaki hiba megoldására, az épület 
állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését 
célzó műszaki megoldás vonatkozásában tegyen szakmai javasla-
tot. 
Felkéri a Polgármestert, hogy Merenics Béla tervezőt hívja meg a 
téma napirendi pontjának tárgyalására.  
101/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Kozma István 
közalkalmazotti jogviszonyát 2017. augusztus 25. napjával, kö-
zös megegyezéssel megszünteti, valamint kéthavi illetményének 
megfelelő összegű juttatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére.
102/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert - a teleházi munkatárs álláshely 
terhére - a 4 órás munkaviszonyt biztosító könyvtáros álláshely 
pályázati kiírására 2017. augusztus 30-tól 2017. december 30-ig 
tartó határozott idejű kinevezés céljából, figyelembe véve a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben fog-
laltakat és a 2/1993 (I.30.) MKM rendelet könyvtárosi képesítésre 
való előírásait.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2017. augusztus 24-én megtartott rendkívülinyilvános és 
zárt ülésén az alábbi közérdekű döntéseket hozta.

HATÁROZATOK
103/2017.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag megpályázásával 
kapcsolatos tájékoztatót és alábbiak szerint határozott:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
állami támogatás igénylésére nem nyújt be pályázatot.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
104/2017.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Zala Megyei Önkormányzat TOP-3.1,1-15-

ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken –Kerékpárút 
fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt 
megvalósításával kapcsolatos megkeresését és az alábbi határo-
zatot hozza:
1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-
te az együttműködést új konzorciumi belépőtagként –amelyet a 
konzorciumi szerződés is lehetővé tesz - tudja elfogadni. A kerék-
párút jelenleg ismert nyomvonalának egy része Hévíz Város Ön-
kormányzata tulajdonában van (0102/8. hrsz., 0102/11. hrsz.).
A többi, ezzel kapcsolatos kötelezettséget, a konkrét tények is-
meretében fogja tudni vállalni, melytől jelen információk alap-
ján nem zárkózik el, egyben jelzi, hogy a tulajdonviszonyok ren-
dezésével kapcsolatos eljárások folyamata kedvezőtlen esetben 
túl lépheti a megvalósítási tervben szereplő határidőt, illetve az 
ingatlan vásárlások (kisajátításokat is beleértve) tervezett költsé-
geit.
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a konzorciumba 
történő új tagként  való belépésével, a tényleges költségek isme-
retében tudja vállalni a támogatási szerződés hatályba lépését 
megelőzően a jelentkező hatósági díjak megfizetését költségveté-
se általános tartalékából. Felhatalmazza a polgármestert a témá-
val kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. A végleges 
döntés meghozatala érdekében a konkrét információk birtokában 
az ügyet ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.
105/2017.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
eredménytelennek nyilvánítja a települési könyvtárosi pályázatot. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
újból kiírja a települési könyvtáros munkakör betöltésére a pályá-
zatot.
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljá-
rás lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételére.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-913

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága által 2017. május 17-i, 2017. június 13-i és 2017. július 12-i  
ülésen megállapított támogatások: 
2017. május 17. - Beérkezett kérelem: 1
gyógyszertámogatás: 1 fő részére 12 hó x 12.000 Ft 144.000,- Ft
  2017.05.01. – 2018.04.30.
Mindösszesen:  144.000,- Ft

2017. június 13. - Beérkezett kérelem: 6
pénzbeli támogatás: 6 fő részére  összesen: 283.500,- Ft
Mindösszesen:  283.500,- Ft

2017. július 12. - Beérkezett kérelem: 8
pénzbeli támogatás: 8 fő részére  összesen: 340.000,- Ft
Mindösszesen:  340.000,- Ft

* * * *
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága által 2017. augusztus 29-i ülésen megállapított támogatá-
sok:
2017. augusztus 29. - Beérkezett kérelem: 21
pénzbeli támogatás: 17 fő részére  összesen: 615.717,- Ft 
iskolakezdési támogatás: 6  fő részére  összesen: 60.000,- Ft
Mindösszesen:  675.717,- Ft

 Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke
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Tájékoztató az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló szabályokról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) önkor-
mányzati rendelete az alábbi feladatokat írja elő az ingatlantu-
lajdonosok számára:

2. § 
(1) bekezdés: A község területén lévő ingatlanok tisztántartá-
sáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötele-
sek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, 
parlagfűtől és egyéb, allergiát okozó növényektől  mentesen 
tartsák.
(4) bekezdés:  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed.
 (6) bekezdés: A tényleges használó, illetve a tulajdonos köte-
lessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel köz-
vetlen határos ingatlant – gyomtalanítás kivételével – zöldnö-
vényzet perzslését előidéző vegyszerrel kezelni tilos!

3. §
(1 ) bekezdés: A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően 
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége.
(5) bekezdés: Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda 
stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tar-
tozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
9. §

(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen 
és telken szabad égetni vasár- és ünnepnapok kivételével na-
ponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetôleg a tűz 
eloltható.
(7) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elren-
delt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.
(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.

dr. Milus Lajos jegyző

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában  biztosított jogkörömben

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2017. október 25. (szerda) 16 órára

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
2017. szeptember 21. csütörtök 16.00-18.00
helyszín: Cserszegtomaj Általános Iskola étterem (Iskola u. 17.)

Cserszegtomaj nagyKözség Önkormányzat ingyenes kiadványa
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908

Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester 
Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa • E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu

Szerkesztés, nyomtatás: 
EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1

Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu
Következő szám megjelenése: 2017. október  •  Megjelenik 1200 példányban 

Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.
ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

Cserszegtomaj településen 
közvilágítási hiba bejelentése az 

alábbi weboldalon lehetséges:
kozvilhiba.hu/hibabejelentes
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KONTÉNERES LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzata

2017. október 13-14-i időponttal
az ingatlantulajdonosok számára lomtalanítást szervez, 
melynek költségét az Önkormányzat átvállalja.
Az idei évben az előző évhez hasonlóan a lomtalanítás nem 
házhoz menő formában, hanem konténerek letelepítésével 
történik.
A lomtalanítás történhet:
1. A lomhulladékot az adott napon 8.00-16.00 óra között 

mindenki saját maga szállítja és helyezi el az Önkor-
mányzat által kijelölt és a szolgáltató által telepített nyi-
tott fém konténerekben.

2. Azon lakosoktól, akik nem tudják elszállítani a lomokat, 
az Önkormányzat előzetes időpont és mennyiségi egyez-
tetés szerint elszállítja a feleslegessé vált tárgyakat.

Az elszállításhoz a lomokat a kapun belül, összegyűjtve, 
könnyen felrakhatóan kell elhelyezni.
Egyeztetés: Simon Aladár községgazda, tel: 06 30 681 2193 
2017. október 1-től, munkaidőben 8.00-16.00 óra között
A telepített konténerek pontos helye a következő:
• Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal gazdasági udvara
 megközelíthető a Széles utcai kapu felől
• Cserszegtomaji Sportpályánál Pajtika tető - Sport utca 

felső sarok
3. A rossz, nem használt elektromos készülékeket az Önkor-

mányzat külön gyűjti a Polgármesteri Hivatal udvarán. Az 
elektromos készülékek szállításáról a lakóknak kell gon-
doskodni. Ép, nem szétszedett készüléket van módunk 
átvenni.

A konténerekbe nem helyezhetők el a következő anyagok:
• építési törmelék (beton, tégla, járólap, bontott nyílás-

zárók, szaniterek, azbeszt)
• személy-, teherautó, traktorgumi
• állati tetem
• zöldhulladék
• veszélyes hulladék (akkumulátor, festékes doboz, festék, 

olajos flakon, gyógyszer, növényvédőszer-vegyszer mara-
dék, elem, elektronikai hulladék, használt sütőolaj, stb.)

Közterületre tilos a lomokat kirakni!
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) 
önkormányzati rendelet 4.§ 7. bekezdése szerint „közte-
rületre, közútra, útpadkára salak, építési törmelék illetve 
szemét, folyékony vagy szilárd hulladék, egyéb háztartási, 
építési és ipari hulladék nem helyezhető!”
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el az, aki Cserszegtomaj Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének 7/2014.(V.29.) önkormányzati 
rendeletének 2.-7. §-ban (ingatlanok és közterületek tisz-
tántartása) meghatározott kötelezettségnek nem tesz ele-
get. Aki e kötelezettségét megszegi, közigazgatási bírsággal 
vagy helyszíni bírsággal sújtható, amelynek összege hely-
színi bírság esetén 50.000,- Ft, közigazgatási bírság esetén 
150.000,-Ft-ig terjedhet.
Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Bartha Gábor - polgármester

EBOLTÁS
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltására az alábbi időpontokba kerül sor.
Oltás ideje: 
2017. szeptember 16. (szombat) 
7.00 - 9.00 - volt Polgármesteri Hivatal (Községháza u. 4.) 
9.15 - 10.00 - Kultúrház (Vadász u. 1.)
2017. szeptember 17. (vasárnap) 
7.00 - 9.00 - volt Polgármesteri Hivatal (Községháza u. 4.) 
9.15 - 10.00 - Kultúrház (Vadász u. 1.)
Pótoltás: 
2017. szeptember 23. (szombat) 
7.00 - 8.00 - volt Polgármesteri Hivatal (Községháza u. 4.)
Oltás díja + féregtelenítés: 4.500 Ft/eb

A még mikro chippel nem rendelkező ebek esetében + 4.000 Ft/eb
Új eb oltási könyvkiállítása esetén + 1.000 Ft/eb
Az eb oltási könyvet mindenki hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet oltani kell.
Oltással kapcsolatban érdeklődni: 06 30 916 7598

Dr. Babócsay László

HUNDE-IMPFUNG
Ich informiere die Einwohner darüber, dass die vorgeschriebene 
Schutz-Impfung der Hunde gegen Tollwut an den folgenden Zeitpunk-
ten stattfindet:

16. September 2017 (Samstag):
7.00 - 9.00: am ehemaligen Bürgermeisteramt (Községháza Str. 4)
9.15 – 10.00: am Kulturhaus (Vadász Str. 1)
17. September 2017. (Sonntag):
7.00 - 9.00: am ehemaligen Bürgermeisteramt (Községháza Str. 4)
9.15 – 10.00: am Kulturhaus (Vadász St. 1)
Wiederholungsimpfung:
23. September 2017 (Samstag)
7.00 - 8.00: am ehemaligen Bürgermeisteramt (Községháza Str. 4)
Impfkosten + Entwurmung: 4.500 Ft/Hund
Bei noch nicht mit Mikro-Chip versehenen Hunden: +4.000 Ft/Hund
Im Fall der Impf-Buchausstellung bei neuen Hunden: +1.000 Ft/Hund
Bitte bringen Sie das Impf-Buch Ihres Hundes mit.
Jeder Hund, der aelter als 3 Monate ist, muss geimpft werden.
Informationen zur Impfung unter der Telefonnummer: 
+36 30 916 7598

Dr. Babocsay László
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szabó István Általános Iskola épületében lévő könyvtár helyiség

KÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.10.26-2017.12.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat; - Iskola könyvtárosi feladatok elvégzése; - Kiszolgálja az 
olvasókat, végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját; - Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár 
működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére; - Polgármester felkérésére, vagy az önkormányzat munkaterve 
alapján beszámolót készít, tájékoztatja a képviselő testületet a könyvtárhasználatáról; - Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pe-
dagógiai felhasználását; - Irodalmi rendezvényeket szervez és lebonyolít; - Részt vesz a könyvtárosokrészére szervezett szakmai 
találkozókon, továbbképzéseken, értekezleteken. - Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű 
és gazdaságos felhasználását; - Elvégzi a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározását;
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot
• Részletes szakmai önéletrajz
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi 

törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti

• A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismer-
hetik és abba betekinthetnek

• Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt, a 83/531-903 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (8372 Cserszegto-

maj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2511-
3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

• Személyesen: Gonda Krisztina, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A pályázatról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója 

személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve - 2017. szeptember 1.
• Cserszegtomaj Nagyközség honlapján - 2017. szeptember 1.
• Cserszegtomaji Krónika szeptemberi számában - 2017. szeptember 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony nyugdíjazás miatti felmentési idő leteltéig.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserszegtomaj.hu honlapon szerezhet.



Cserszegtomaji Krónika

„ Rohan az idő....”
A Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub nyári történései.
Az idei forró nyár szinte szellők szárnyán repült el, de számos 
esemény történt ezalatt.
A szereplő gárdával továbbra is minden héten találkoztunk, 
sokat készültünk, hogy a soron következő felkéréseknek eleget 
tehessünk. Így részt vettünk a Cserszegtomaji Borfesztiválon. 
Vidám nótacsokorral köszöntöttük a Bennünket megtisztelő 
közönséget. 

Augusztusban szalonnasütésre invitáltuk a klubtagokat, ahova 
szép számmal el is jöttek. Az este folyamán, Bartha Gábor Pol-
gármester Úr beszámolt az első félévben elkészült munkákról, 
valamint arról is információt kaphattunk, hogy az év hátralévő 
részében mik azok a feladatok, amik még az idei évben megva-
lósulnak. A rég nem látott ismerősök, barátok sokat beszélget-
hettek, Szabó Laci zenész jóvoltából pedig a jó kis zenére, sokan 
táncra is perdültek.

Az idei évben is meghívást kaptunk Alsópáhokra, az Aranykorú-
ak Szüreti Fesztiváljára. Erre is sokat készültünk, hiszen szere-
pelnünk is kellett. Egy sramli csokorral köszöntöttük az Arany-
korúak Társaságát. A felvonuláson végig énekeltük Alsópáhok 
utcáit, amit a budapesti televíziós munkatársak nagyra értékel-
tek, és a Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klubjával ké-
szítettek riportot, ami kb. két hét múlva látható lesz a MTV1 
műsorán. Nagyon nagy lelkesedéssel készülünk községünk szü-
reti fesztiváljára is. 

Tolvéth Gyula Tamás - klubvezető
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Európa tíz legszebb kertje közé 
választották a cserszegtomajit

2013-ban pályázati forrásból a Magnólia Art Kertépítő Kft. kivi-
telezésében valósult meg a közösségi mintakert a Barlang utcá-
ban. A kertben őshonos növényeket telepítettek, a burkolatok 
vízáteresztőek, az épületeket zöldtető fedi, vagyis lélegzik.

A parkban tanórákat is tartanak mivel kialakításra került egy 
amfiteátrum homokkőből. A parkban fűszernövények, kom-
posztálóládák is elhelyezésre kerültek. A park nem csak kikap-
csolódást nyújt, hanem bemutató kert is egyben; az itt meg-
szerzett tippeket és trükköket, vagyis a tudást bárki hazaviheti 
és otthon is kipróbálhatja. A parkot bemutatták az European 
Award for Ecological Gardening 2017 pályázat döntősei között 
Berlinben Európa 10 legszebb közösségi kertjei között.

Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, talajmaró-

zást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as
telefonszámokon.

A képen a kert tervezője és a telepüés 
polgármestere látható
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A Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde hírei
„ A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.

A gyökerek persze
nem látszanak,

de tudod, azok tartják a fát.”
                              (görög költő)

Tavalyi év szeptemberében összesen 107 gyermekkel kezdtük 
meg az új nevelési évet, ebből 5 kicsi, bölcsődés korosztályú 
volt, 2017. augusztusban pedig már109 fővel zártuk le az évet.
26 gyermekünk kezdte meg az idei tanévben tanulmányait 
szeptembertől az általános iskola első osztályában.  

Nagycsoportosaink szeptember 1-én az iskolai tanévnyitón ver-
set mondtak, majd átadtuk őket az elsős tanítónak és a napkö-
zis nevelőnek, így hivatalosan is iskolások lettek.
Az óvoda és az általános iskola kapcsolattartási terv alapján 
működik együtt.
Kapcsolattartó: az intézményvezető és az adott nevelési évben 
nagycsoportot vivő óvodapedagógusok.
A kapcsolat tartalma: az óvodás gyermekek iskolai beilleszke-
désének segítése, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése.
Az iskolával kölcsönös terv alapján alakítjuk ki tartalmi kapcso-
latunkat, hogy a gyermekek zavartalan iskolakezdését biztosít-
suk. A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljai-
nak, elképzeléseinek megismeréséhez, megértéséhez.
Az óvoda és az általános iskola kapcsolattartási terve:
• A leendő első osztályosokat elkísérjük az iskolai tanévnyitó-

ra, átadjuk őket az elsős tanítónak és a napközis nevelőnek.
• Ősszel az óvodapedagógusok látogatják meg az elsős gyer-

mekeket.
• Az óvodapedagógusok folyamatosan tájékozódnak az elsős 

gyermekek fejlődéséről, információt adnak át szóban és 
írásban az elsős tanítónak és az igazgatónak szükség szerint.

• Tavasszal az iskola igazgatója, a leendő elsős tanító és a nap-
közis nevelő tájékoztatja a szülőket az iskolával kapcsolatos 
tudnivalókról az óvodai szülői értekezleten.

• A 2. félévben az alsós nevelők látogatják meg az óvodát nyílt 
napok alkalmával.

• Évvégén az iskolába menő nagycsoportos gyermekek láto-
gatnak el az iskolába és a napközibe a leendő elsős tanító-
jukhoz órát látogatni, majd tízóraizni a napközibe, mint az 
igazi iskolások.

• Rendszeres könyvtár órákra látogathatnak az óvodás gyer-
mekek, hogy már az óvodában olvasó emberekké neveljük 
őket.

• Az iskolai pedagógusokkal kölcsönösen meghívjuk egymást 
rendezvényeinkre.

Szalai Klára - óvodavezető

30 éve már...
Július  22-én fantasztikus időutazásban volt részünk. Köszönjük 
Juhászné Gyutai Anikó igazgatónőnek, hogy körbe járhattuk az 
iskolánkat, ami azóta megszépült. Rengeteg emlék, élmény tört 
elő, néhány órára ismét azok a gyerekek voltunk, akik 30 évvel 
ezelőtt….

Külön köszönjük a sok önzetlen segítséget az Önkormányza-
tunknak és dolgozóiknak. Azt gondolom ezt folytatjuk, találko-
zunk 2022-ben!

Major Zsuzsanna

Szalacsi János 90 éves
János bácsi 1927. szeptemberében született Szatmár megyé-
ben. 1956-ban Svájcba menekült, ahol elvégezte az állatorvosi 
egyetemet, és utána ott dolgozott, majd a rendszerváltást kö-
vetően Cserszegtomajra tért vissza feleségével, aki az idei év-
ben hunyt el. János bácsit Bartha Gábor településünk polgár-
mestere köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban egy fogadás 
keretében, és adta át Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával 
ellátott emléklapot.
János bácsinak jó egészséget kívánunk!
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CSERSZEGTOMAJFUTÁS és VADLÁN ULTRA TRAIL
Kedves cserszegtomaji lakosok! 

Településünkön szeptember 23-án már második alkalommal kerül sor a CSERSZEGTOMAJFUTÁSRA, mely nagy érdeklődésnek örvend. 
Többen láthattak már a kijelölt útvonalon futókat. Szeretnénk kérni településünk lakóit, hogy ezen a napon nagyobb odafigyeléssel és 
körültekintéssel közlekedjenek, az érintet szakaszon, akik tehetik, ne közlekedjenek személygépkocsikkal, itt részleges, vagy teljes útlezá-
rásokra kell számítani 9:30 és 13:00 óra között.

A verseny pontos útvonala:
Rajt: Pajtika, Gesztenyés útkereszteződés 10:00
Indulás észak-nyugat felé, a Gesztenyés, majd Gubacsi ut-
cán a Kápolna sorig, ahol jobbra fordulva a Pajtika soron fel 
a Gagarin utcáig és azon dél felé a Völgy utcáig, ott jobbra 
fordul az irány, a Völgy és Lovas utcákon át újból a Kápol-
na sorra ahol jobbra fordul a mezőny.Végig halad a Kápolna 
soron a Csendes utcáig. Egy bal kanyar után végig a Csen-
des utcán vissza a Pajtika utcára, itt bal kanyar az Európa tér 
felé, és a Művelődési Háznál jobbra fordul a Vadász utcára, 
majd rögtön egy jobbra tarts a Hajdu utcára, ahol végig fut 
a mezőny a Balaton utcáig. Itt a jobb kanyar után néhány 
métert követően balra a Czibere-Kárpát utcán át a Diósi ut-
cán észak felé egészen a Csillag utcáig. Itt balra fel a Csillag 
utcán a Templom utcáig, ahol jobb kanyar a Templom utcán 
fel a templomkertig. Egy jobb kanyar után át a templomker-
ten, majd kiérve szintén jobbra le a Panoráma utcán. Az utca 
végén balra fel egy murvás úton, ami már egy magántelek. 
Ezen a telken visszakanyarodik a nyomvonal a bánya mellet 
a focipálya felé, és a felső kapun át be a pályára.

Várható teljes útlezárás:
9:30-10:05-ig a Pajtika - Temető kereszteződéstől,a Pajtika - 
Gesztenyés kereszteződésig
10:00-10:25-ig Kápolna sor 
10:15-13:00-ig Templom utca a Csillag utcától a Kilátó utcáig
A többi útszakaszon ideiglenes vagy váltakozó egyirányú kor-
látozás várható maximum 2-3 percig.

VADLÁN ULTRA TRAIL – 2017. október 07. 6:00
Cserszegtomaj nagyközség ad otthont és biztosítja a ver-
senyközpontot október 7-én a 12 település és Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park által szervezett VADLÁN ULTRA TRAIL 
terepfutó versenyhez. Az útvonal érinti a Keszthelyi-hegység 
minden kilátóját, a Rezi és Tátika várakat, valamint a Sztúpát 
és a Bazalt-Szikla folyosót és a 4 vadlán barlangot. 50 és108 
km-es távokon tehetik próbára magukat a futók egyéniben 
és csapatban. A rajt reggel 6:00 kor lesz a Polgármesteri Hi-
vatal elől. 

Várható teljes útlezárás:
5:55-06:10-ig Dr. Bakonyi Károly utca és Rezi út között.
A futók Rezi felől a Rigósi utca és annak folytatásán, a Barát utcán, majd a Péter-Pál utca, Kőris és Palotai és a Bottyaháti utcákat követve 
a Csabagyöngye és Barlang utcán át közelítik meg a célt, amely az általános iskolánál lesz. A futók már a délelőtti óráktól, egészen késő 
estig érkezhetnek. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a közlekedésnél, amelyet polgárőrök is segítik.
A pályarajzok és minden egyéb információ megtalálható az alábbi weboldalon: www.cserszegtomajfutas.hu

Előre is köszönjük a közlekedők türelmét. A versenyzők a szurkolást örömmel fogadják:)

www.CSERSZEGTOMAJFUTAS.hu



www.cserszegtomaj.hu

11

Mozgalmas nyara volt az asztaliteniszezőknek
A nyár tele volt izgalmakkal, az asztaliteniszezők tovább dolgoz-
tak. Június végén kihirdették Zala megye legjobb játékosát a 
2016-2017 évben nyert versenyek alapján.  Örömhírként fogat-
tuk, hogy Penteli Marcell lett a legjobb ifjúsági játékos a me-
gyében. Gratulálunk neki!

Nagykanizsán rendezte meg a Zala Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség Zala megye 2017. évi felnőtt és ifjúsági egyéni asztali-
tenisz bajnokságát. Ifjúságiak, fiú egyéni: 1. Penteli Marcell 
(Cserszegtomaji SK), 2. Domián Dávid (KSSE), 3. Szollár Patrik 
és Gelencsér Szabolcs (mindketten KSSE). Ifjúsági leány egyé-
ni: 1. Salamon Sára (KSSE), 2. Orbán Flóra (KSSE), 3. Szita Dóra 
(Cserszegtomaj) és Hadi Eszter (KSSE).

Az ifjúsági versenyszámok győztesei (balról): 
első Penteli Marcell, hatodik Szita Dóra

Július 02-án közösen a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes sportolóival 
megkezdtük a már hagyománynak örvendő hetes edzőtábo-
runkat, ahol délelőttönként labdajáték, délután pedig erőnléti 
edzéseket tartottunk. Persze a környék dombjait is megláto-
gattuk a Balatoni fürdőzés pedig jó levezető volt.  Július 8-án 
szombaton Tapolcán a tavas-barlangban csónakáztunk, amely 
nagy élmény volt a vendégeink számára. Részt vettünk közösen 
a cserszegtomaji bornapokon, amely már búcsú is volt, mert 
vasárnap haza indultak a vendégjátékosaink. A tábort fáradtan, 
de sok élménnyel gazdagodva sikerült lezárni. Nagy köszönet 
Barta Gábor polgármester úrnak, az önzetlen segítségéért, Pal-
kovics Zoltánnénak a gondoskodásáért, szeretetért és köszö-
net a további segítőknek. Hálás köszönettel Kerekes Barnabás, 
Dancsákné Márk Katalin és a sportolók.
Augustus 12-20 között Erdélyben folytattuk a felkészülést, ahol 
edzések és nagy kirándulások voltak, sikerült eljutnunk a Fo-
garasi havasokba, a Búcsecsi hegységbe, fürödni a Szent Anna 
tóban  és a Medve tóban. Ez az utazás hatalmas élmény és fel-
töltődés volt a következő versenyévadra.

Augusztus 29-én megkezdtük az egyéni versenyt.  Budapesten 
a BVSC és a Magyar Asztalitenisz Szövetség versenyén az Ifjúsá-
gi korcsoportot Penteli Marcell és Szita Csaba képviselte.

Az edzéseinket megkezdtük Hétfőn 18-20 óráig, Szerdán 
16-19-óráig, Csütörtökön 18-20 óráig (minden második csütör-
tök megyei csapat verseny)  
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne asztaliteniszezni. 
Szeretettel várunk új játékosokat szerdai edzésünkre!

Ingyenes Zenebölcsi foglalkozások
folytatódnak a Kultúrházban!

Szeptember 25-én 9.30 órakor a Kultúrházban folytatódik a 
zenebölcsi, a foglalkozásokat Kőhalmi Ági zenepedagógus, dip-
lomás zeneterapeuta, hangmasszőr és Kőhalmi Balázs tartja. 
A zenebölcsi 0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek szóló zenés 
fejlesztő és szórakoztató, rendszeresen 60 perces program. 
A zenebölcsi elsődleges célja, hogy családias légkörben olyan 
kikapcsolódási formát nyújtson a szülőknek, ahol gyermekeik 
észrevétlenül, játékos formában fejlődnek. Ezért csak kis lét-
számú csoportokat indítunk, ahol a személyes kapcsolatok el-
mélyítése és a gyermekek meghitt, közösségben is védett fej-
lesztése a cél.
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Augusztusban nehezebb dolgunk volt, ugyanis Magyarorszá-
gon – Kecskeméten rendezték meg a Történelmi Íjász Európa-
bajnokságot, tudni kell, hogy a magyarok történelmi íjászatban 
nagyhatalomnak számítanak. Tizenhárom országból érkeztek a 
versenyzők, közel 300-an versenyeztek. 
Csak azok az íjászok kerülhettek be a szombati elődöntőbe, akik 
mind a három nap teljesítették a megfelelő százalékot a három 
különböző pályán.
Nagyon szigorúak voltak a technikai, pontozási megjelenésre 
vonatkozó szabályok. Mindehhez járult a 36 fokos hőség, és a 
gyerekeket nem kísérhették a hozzátartozók. 
Elődöntőbe jutott Molnár Karolin, Németh Zsombor és Török 
Hanna is – sok kisgyerek íjász sajnos szombaton már nem ver-
senyzett, hiszen nem sikerült meglőniük a kvalifikációs szinte-
ket. 
A végső küzdelemben a következő eredmények születtek:
III. helyezett lett Molnár Karolin Ráchel
IV. helyezett Török Hanna – ugyanebben a kategóriában
IX. helyezett Németh Zsombor - aki hármojuk közül most is a 
legtöbb pontot lőtte.

Köszönettel tartozunk a szülőknek és az önkormányzatnak, 
akiknek az anyagi támogatása nélkül ezeket a szép eredménye-
ket nem érhettük volna el.

Németh Mónika

Mozgalmas nyara volt a cserszegi íjászoknak, ugyanis 2 Európa-
bajnokságon is részt vettek a diákok. 
Júliusban Ausztriába utaztunk, hogy megmérettessük magun-
kat a 3 D Eb-n. Három napig küzdöttek a gyerekek a gyönyörű 
tiroli erdőkben, vizes pályákon, szakadékok közt, esős időben. 
Török Hanna mind a három nap verhetetlen volt kategóriájá-
ban, nagyon sok ponttal vert rá versenytársaira, aranyérmes 
lett.

Molnár Karolin az 5. helyről jött fel napról napra, küzdve a cseh 
vadászrefis lányokkal – bronzérmet szerzett. 
Pajor Arina, aki még csak most megy 1. osztályba, 6 és fél 
évesen végigküzdötte a felnőtteknek is megerőltető pályákat - 
szintén aranyérmes lett.

Németh Zsombor, a csapatunk 
legrégebben íjászkodó tagja lőtte 
a legtöbb pontot az Eb-n csapa-
tunkból, ezért az Eleven Targettől 
az aranyérme mellé még egy dinós 
3 D-s célt is hazavihetett.

A magyar csapat volt Ausztriában 
a legsikeresebb, tizennyolc arany-
éremmel, nyolc ezüsttel és kilenc 
bronzmedállal térhetett haza, 
ebből négy érmet a Szabó István 
Általános Iskola tanulói szereztek.

Cserszegi íjászok Európa-bajnoksága
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Lábtoll tábor kicsit másként
Júlis 19-én a lábtoll-labdázók egy része nekivágott a Velencei-tó 
megkerülésének kerékpárral. Aznap vonattal felutaztunk Szé-
kesfehérvárig, ahonnan letekertünk Velencébe. Ott elfoglaltuk 
a szállásunkat az Ifjúsági szállón. Egy rövid csendes pihenő után 
nekivágtunk a tó megkerülésének. A hőség miatt több frissítő 
megállást kellett beiktatni. Este közös vacsorán vettünk részt a 
helyi büféknél, mely után akinek kedve tartotta, megmártózha-
tott a tóban.
Másnap reggel táskákkal felszerelt biciklikkel elindultunk Agárd-
ra, ahol sárkányhajózáson vehettünk részt. Innen az útunk a 
szabadstrand felé vezetett, ahol mindenki lehűthette magát, 
illetve erőt gyűjthetett a Székesfehérvárig tartó bicajozáshoz. 
Székesfehérvártól Keszthelyig vonattal utaztunk, majd akiknek 
még ereje és kitartása engedte, Cserszegtomajra is kitekert.
Jó élményekkel és büszkeséggel térhettünk haza. Jövőre a Ti-
sza-tavat tervezzük bekebelezni.
A nyár maradék részére mindenkinek kellemes szünidőt és pi-
henést kívánunk.

A bicajtúra résztvevői: Belovári Panna, Gyetvai Boglárka, Rénes 
Boglárka, Gyalig Csenge, Szrapkó Sára, Lázár Petra, Román Sán-
dor, Román Zsolt, Sándor Barnabás, Koszorús Mirkó, Koszorús 
Sámuel, Farsang Imre, Sillinger Zsanett és Takács Tamás

Takács Tamás, Sillinger Zsanett

Cserszegtomaj Shotokan S.E.
kiváló közössége, lelkes csapata,

tagfelvételt hirdet fiúknak és lányoknak,
felnőtteknek egyaránt.

Az új tagok részére az edzések szeptember 14-től
hétfőn és csütörtökön 16.00 órától

az iskola tornatermében lesznek.

Érdeklődni: 
szeptember 4-től (hétfőtől) a helyszínen vagy

Bányai László vezető instruktornál

Tel.: 06 30 9698 946

Folytatódik az ingyenes ZUMBA 
Cserszegtomajon!

Várunk minden kedves mozogni szerető embert 
2017. szeptember 6-tól (hétfő) 18.30-tól a Kultúrházba 

(Vadász u. 1.), ahol az  ingyenes Zumba folytatódik.

Időpontok: minden hétfő és szerda 18.30.
Vezeti: Hegedüs Éva

Támogató: Keszthelyi  Kórház Egészségfejlesztési Iroda
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Vízitábor a Mosoni-Dunánál (Szigetközben)
Miért vízitábor? Az ember élhet kevés mozgással, körül veheti 
magát kényelmes környezettel, de akkor is belül, úgy igazán belül 
a négy őselem határozza meg életének minőségét. A föld, a tűz, 
a víz és a levegő. Erre vágyunk még akkor is, ha agyunk stimuláci-
ója képes elnyomni ezt a vágyat. Ekkor jön közbe egy szerencsés 
lehetőség. A gyermek, a barát, az ismerős már átlát agya mester-
kedésén és viszi vissza az embert a természetbe, a mozgás felé, 
az ÉLET felé.

Valahogy így jártam én is szerencsére nagyon korán, gyermek-
koromban. Azóta keresem a lehető legtöbb módját, lehetőségét 
annak, hogy élhetem át újra és újra az érzést, amikor a természet 
befogad, megölel, kényeztet. Ennek a kényeztetésnek egy igen 
gyönyörűséges módja a VÍZITÁBOR. Napfény, víz, mozgás, hangu-
lat, barátságok, EMBEREK, közösség.
Nem tudom pontosan, mit kell rajtuk érteni, hisz csak egy vagyok 
a sok élményimádóból, de azt tudom, hogy mint tanár fontosnak 
tartom, hogy ezt az érzést, sokszor nevezik ma boldogságnak, 
minél több diákommal, szüleikkel, barátaikkal megismertessem, 
hogy egyre gyakrabban ők is leselkedjenek ki agyuk által sugallt 
kényelmes és mesterséges környezete mögül.
Így jutottunk el idén is a „kenutáborba”. Most kicsit szeretnék 
visszatérni a földre.  Nagyon köszönöm Polgármester Úrnak, 
Kocsis Zsuzsának, Cserszegtomaj Képviselő Testületének, Hauser 
Rezsőnek. Mit köszönök? A támogatást anyagi és erkölcsi szinten. 
„Csak” ennyit! A résztvevők nevében, mert így sok cserszegtomaji 
gyermek, felnőtt térhetett haza július 2-án 5 nap után, hogy azt 
mondta: „Nagyon jó volt, jövőre legyen egy hétig.”
Miért mondták ezt? Mert esélyük sem volt, hogy a sok élmény 
után ne így érezzenek. Aki evezett már a Szigetközben, ahol még 
a Duna terelése után is az egyik legszebb vízivilágba érkezünk, 

amikor Mosonmagyaróvár városán evezünk keresztül hidak alatt, 
bedőlt fák felett, összedolgozunk 27-en, hogy egy problémát 
megoldjunk, és ugye mindenki tudja, ha az emberek egy célért 
összefognak, akkor…
A Mosoni-Duna állandó, de soha nem unalmas szépsége láttán 
mit érezhetnének. A végére hagytam Kimlét, a helyet, ahol a va-
rázslat lakik. A sebes folyó, a nap játéka a vízen, a fák között haj-
nalban és estefelé. 

Nem tudom, de igazából nem is akarom kihagyni Susovics József 
Barátom emlékét, aki a Mosoni-Duna, Kimle „Matula” bácsija, 
aki kinyitotta nekem ezt az „ajtót”, aki megtisztelt Barátságával.
Még meg sem említettem a közös étkezéseket, a tábor kezde-
te után pillanatok alatt kialakuló, önzetlen, nyílt kapcsolatokat, 
a floorball meccseket, ahol egyformán rohan egy kis labda után 
diák, szülő, tanár.
Ugye most már sejtik, miért vízitábor! Ha sejtik azért, ha nem 
azért próbálják ki, engedjék szabadon szellemüket. Várjuk szere-
tettel a 2018-as vízitáborban.

Gelencsér Zoltán
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Néptáncos hírek!
A Pipacs óvodában lehetőség van (4 éves kortól) néptánc foglal-
kozásokon részt venni! Részletek az óvodai csoportszobákra kifüg-
gesztett jelentkezési íveken!

A cserszegtomaji „Fűszeres Táncegyüttes” várja soraiba azon gye-
rekeket, akik szeretnék a magyar néptánc alapjait megtanulni, és a 
Nagyközség rendezvényein bemutatni tudásukat!
Próbák: kedden 15.00-17.00 óráig az óvoda tornaszobájában!
Idén is folytatjuk a felnőttek „kezdő” néptánc próbáit!
Próbák: csütörtök 18 órától a Vadász u-i kultúrházban! Kezdés ok-
tóberben! (legalább 10 fő jelentkezése esetén)
Érdeklődni és jelentkezni lehet Hardi Andrásnál: fuszeres.
neptanc@gmail.com címen

Kedves Szülők!
A 2017-2018-as tanévben lehetőség van Cserszegtomajon is Mű-
vészetoktatásban részt venni néptánc órákon (heti2x90perc)! Erre 
akkor van lehetőség, ha legalább 15 fő jelentkezik, valamint meg 
tudjuk oldani a gyerekek szállítását a kultúrházba (Vadász u.1.), 
mivel a tornateremben nincs már szabad hely! 
Ha helyi csoport nem jönne össze létszámban, Keszthelyen akkor 
is várunk minden érdeklődőt óvodától középiskoláig korosztályos 
csoportokban...
bővebb információ a www.nagyvathyneptancegyuttes.hu oldalon 
„gyerekek” menü alatt.
Oktató és bővebb információ: Hardi András néptánc pedagógus 
(30/489-4266)

 

Értesítés! 

A Zalaszentgróti LÁNTZKY TEMETKEZÉSI KFT. 
8790 Zalaszentgrót Dózsa György u 22. 

Ügyelet: 0-24. Tel: 06-30-226-8199, 06-30-209-3351 

CSERSZEGTOMAJON A BEMUTATÓ HELYISÉGE 

Községház u. 4. sz. alatt (A volt Polgármesteri Hivatal épületében). 

Ahol a temetkezési kellékeket meg lehet tekinteni, és ki lehet választani. Teljes 
körű ügyintézés: Virágsziget Cserszegtomaj, Keszthelyi u. 48. Bojtné Pál Szilvia  

Tel: 06-20-344-7062, 83/330-390-es telefonon. 

 

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

GYŰJTS KUPAKOT GERGŐÉRT
A 8 éves Ferenczi Gergőnél 2015-
ben diagnosztizáltak egy ritka, ge-
netikai szembetegséget, az XLRS-t 
(X-linkedretinoschisis). Ez a beteg-
ség vaksághoz vezethet.
A kisfiú családja, barátai, ismerő-
sei egy új génterápiás kezelésben 
bíznak, mely reményeik szerint 
segíthet abban, hogy ne vakuljon 
meg és teljes életet élhessen.
Bővebb információ, tájékoztatás 
a gergo.xlrs@freemail.hu címen 

kérhető. A kupakokat Cserszegtomajon a Virágsziget üzletben gyűjt-
jük (Keszthelyi út 48.)
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Cserszegtomaji Szüreti Vigasság
2017. szeptember 16. (szombat)

13.00 Szüreti gulyás készítése nagyüstben a Cserszegtomaji  
	 	 Polgárőr	Egyesülettel	- 2017. Cserszegtomaj Ízmestere cím birtokosai  

13.00 Szüreti	ráhangolódás	az	Iskola	udvarán	szőlőpréseléssel	és	mustkostolással 
	 	 Műsort	adnak:	 Aranykorúak	Nyugdíjas	Klub 
	 	 	 Gyöngyös	Népdalkör 
	 	 	 Kék	Balaton	Citerazenekar 
	 	 	 Tátika	Népdalkör

14.30 Szüreti	élőzenés	felvonulás	a	nagyközség	utcáin 
 	 Felvonulás	útvonala:	Iskola	utca	-	Majori	út	-	Cserszegtomaj	falukapu	-	Balaton	utca	-	Hajdú	utca	–	Pajtika	utca	-	 
	 	 Kucori	utca	-	Vadvirág	utca	-	Pajtika	utca	-	Rezi	út	–	Keszthelyi	út	-	Dr.	Bakonyi	Károly	utca	-	Iskola	utca	-	Széles	utca 
	 	 Örömmel	fogadjuk	családok,	baráti	társaságok	csatlakozását	a	szüretei	menethez	saját,	feldíszített	járművekkel! 
	 	 Az	Önkormányzat	által	biztosított	Dottó	kisvonat	és	lovasfogatok	a	fellépők	részére	tudnak	helyet	biztosítani.

15.00 JÁTSZÓTÉR AVATÁS -	Kultúrház	udvara
15.45	 Szüreti	műsor	a	Kucorban
16.30	 Szüreti	műsor	az	Éden	cukrászda	előtt 
		 	 A	megállóhelyeken	Tolvéth	Gyula	kisbíró	kihirdeti	a	település	híreit	műsort	adnak:
	 	 •	Cserszikék 
	 	 •	Cserszegi	Fűszeres	Tánccsoport 
	 	 •	Tátika	Népdalkör 
	 	 •	Gyöngyös	Népdalkör

	 	 A	felvonulás	résztvevői	jó	szívvel	fogadják,	ha	a	megállóhelyeken	ki-ki	süteménnyel	és 
	 	 cserszegi	nedűvel	kínálja	őket!

Szüreti	műsor	-	Szabó	István	Általános	Iskola	udvara	(Iskola	u.	17.)
17.00	 Bognár	Gyula	magyar	nóta	műsora
18.00	 Nagyváthy	Néptáncegyüttes
18.45	 Várvölgyi	Asszonyklub

19.00 Gergely Róbert	műsora
20.00 Szüreti bál a CHILI	együttessel	-közben-
21.00 Dankó Szilvia	mulatós	műsora

Az	iskola	udvarán: 
Légvár	-	ringlis	-	helyi	kézműves	kirakodóvásár	-	Borház	-	Büfé

Rossz	időjárás	esetén	a	szüreti	felvonulás	elmarad,	de	17:00	órától	a	kulturális	programok	megrendezésre	kerülnek. 
A	programváltoztatás	jogát	fenntartjuk!

Információ:	Cserszegtomaj	Nagyözség	Önkormányzata	-	Cserszegtomaj,	Dr.	Bakonyi	K.	u.	1. 
Tel.:	0036	83	531	908	•	web:	www.cserszegtomaj.hu


