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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 16 órakor 
kezdődő rendkívüli testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, 
Szeles András György képviselők;  
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Távolmaradt: Román Erika képviselő, Elekes István képviselő  
 
Napirend előtt: 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a jelen lévő képviselőknek, 
hogy elfogadták a rendkívüli ülésre szóló meghívást. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Ismertette a napirendet, ami a rendkívüli árvízhelyzettel kapcsolatos állásfoglalás. Szavazásra tette fel 
a napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen szavazattal a 
napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Rendkívüli árvízhelyzettel kapcsolatos állásfoglalás 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársai állásfoglalását kérte abban, hogy a kialakult dunai árvíz 
elleni védekezéshez Cserszegtomaj lakossága nevében kíván –e az önkormányzat csatlakozni, és ha 
igen, milyen formában? Az ár nagy értékeket veszélyeztet, a gátakon ezekben a percekben is 
dolgoznak. A segítség lehet pénzbeli támogatás, gyűjtés szervezése, vagy akár önkéntes munka is. Az 
elöntött területektől 200 km-re vagyunk, de egy nemzetet alkotunk és szükség van a nemzeti 
összefogásra. 
Szavazásra tette fel annak elfogadását, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Cserszegtomaj Község lakossága nevében csatlakozni kíván a rendkívüli árvíz elleni 
védekezéshez.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal Cserszegtomaj Község lakossága nevében csatlakozni kíván 
a rendkívüli árvíz elleni védekezéshez. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
elnöke által az a javaslat hangzott el, hogy az önkormányzatok lakosonként legalább 50,- Ft-tal 
járuljanak hozzá az árvíz elleni védekezéshez, a támogatás összegét a Nemzeti Összefogás 
Számlaszámára teljesítsék. Elmondta, Cserszegtomaj Község Önkormányzata lakosonként 100,- Ft-ot 
fizet kistérségi tagságáért. Emlékeztette képviselőtársait, hogy tavaly decemberben Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatától az állam az adósságkonszolidációval 47.000.000 Ft tartozást vállalt át. A 
kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel az imént elmondottakat figyelembe véve lakosonként 
100,- Ft támogatás elfogadását javasolta a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére.  
Molnár Gabriella képviselő: Polgármester Úr javaslatánál is magasabb összegre gondolt. Kérdezte 
Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, van –e lehetőség magasabb 
összegű támogatás megállapítására? Kérdezte továbbá, mire van leginkább szükségük az elöntött 
területen élőknek? Pénzbeli támogatásra, vagy a megállapított összeg értékében természetbeni 
juttatásra élelmiszercsomag formájában? 



 2 

Bartha Gábor polgármester: A Nemzeti Összefogás Számlaszámra beérkezett összeg 
felhasználásában a Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt tagjai vesznek részt. A Nemzeti 
Összefogás Számlaszámára történő befizetés egy lehetőség, de minden támogatási formát szívesen 
fogadnak. Az önkormányzat olyan támogatási formát fogadjon el, amit tud vállalni. Ne olyan döntés 
szülessen, melynek megvalósításához a hivatal, vagy akár az óvoda dolgozóinak közbenjárása 
szükséges. 
Szeles András György bizottsági elnök: Kósa Lajos csütörtökön tett felhívást az önkormányzatok felé, 
ma reggelig 100.000.000 Ft gyűlt össze. Ebből látható az önkormányzatok összefogása és gyors 
reagálása. Az ártéren dolgozó önkéntes és hivatásos apparátus biztosított, véleménye szerint a 
legtöbbet pénzben nyújtott támogatással segítene az önkormányzat. A helyszínen tudják megállapítani, 
hogy a pénzt mire fordítsák. Az ár visszahúzódását követően is számtalan megoldásra váró 
problémával kell szembenézni, aminek szintén jelentős költségvonzata van. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Egyetértett a pénzbeli támogatással, az célravezetőbb. 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj lakosságszámát figyelembe véve a 100,- Ft/fő összegű 
támogatással számolva javasolta, minimum 300.000,- Ft összegű támogatásról döntsön a testület. 
Kőműves Károlyné képviselő: Amennyiben 300.000,- Ft-tal járul hozzá a képviselő-testület az árvíz 
elleni védekezéshez, már az is a duplája az önkormányzatok felé intézett felhívásban kért 
támogatásnál. Van településünkön egy kiváló sportoló, akit szintén támogatni kíván az önkormányzat. 
Véleménye szerint a 300.000,- Ft reális összeg. 
Bartha Gábor polgármester: Molnár Gabriella képviselő hozzászólásában magasabb összegű 
támogatás megállapítására gondolt. Kérdezte képviselőtársát, pontosan mekkora ez az összeg? 
Molnár Gabriella képviselő: Ismerve a helyi civil szervezeteknek nyújtott támogatás összegét, 
500.000,- Ft-ra. 
Szeles András György bizottsági elnök: Amennyiben az önkormányzatok a feléjük intézett felhívásnak 
tesznek eleget és lakosonként 50,- Ft-tal járulnak hozzá a védekezéshez, ötmilliárd forint jön össze. 
Számos önkormányzat ennél magasabb összegű támogatást nyújt. Az előzetes becslések alapján akár 
nyolc-tízmilliárd forint is összegyűlhet. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Cserszegtomaj Község lakossága nevében a rendkívüli árvízhelyzethez 300.000,- Ft-tal járul hozzá. A 
támogatás összegét a Nemzeti Összefogás Számlaszámára teljesíti a 2013. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2013.(VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község lakossága 
nevében a rendkívüli árvízhelyzethez 300.000,- Ft-tal járul hozzá. A támogatás összegét a Nemzeti 
Összefogás Számlaszámára teljesíti a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére.  
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 16 óra 25 perckor 
bezárta. 

kmf. 
 

Bartha Gábor sk.                                           Berta Sándorné sk.   
polgármester                                                           jegyző 
 
 

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 

 


