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betöltésére.”  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 18-
án 17 órakor kezdődő közmeghallgatásról  
 
Közmeghallgatás helye: Tornacsarnok 
                                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes 
István, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, képviselők; 
Berta Sándorné jegyző 
A közmeghallgatáson megjelent a lakosság részéről: 32 fő 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatást adott arról, 
hogy törvényi rendelkezés alapján évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást köteles 
tartani minden önkormányzat képviselő-testülete. A kialakult szokásokat figyelembe véve 
Cserszegtomajon a két településrészen külön van közmeghallgatás tartva.  
 
Először a költségvetés III. negyedéves teljesüléséről kívánt beszámolni. 
A 2013. évi költségvetés kiadásaiból a III. negyedév végéig 327.770.000 Ft teljesült, ez a 
tervezett 619.560.000 Ft 52,9 %-a. A kiadások felül lettek tervezve, a teljesülés odafigyelő, 
takarékos gazdálkodást mutat. A személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok 64,75 %-
on és 51,76 %-on, a rendszeres személyi juttatások 62,4 %-on teljesültek. Az alulteljesülés 
oka, hogy az óvodában és az élelmezési csoportnál a teljes létszámkeret csak 2013. 
szeptember 01. napjától került betöltésre. A dologi kiadások is alulteljesültek, ami 
százalékban kifejezve 65,91 %-ot jelent. Az anyag- és eszközbeszerzések igény szerint 
folyamatosan történnek. Január 01. napjától a helyi általános iskola fenntartása és 
működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül valósul meg, az első 
időszakban a működtetést sok kritika érte. Az átmeneti időszak alatt a zökkenőmentes 
működés fenntartása érdekében az önkormányzat a működési kiadások teljesítését segítette, 
majd a teljesített összegeket a fenntartó intézmény részére továbbszámlázta. Ezek az összegek 
az önkormányzat költségvetésének a kiadási és bevételi oldalán is szerepelnek. A tervezett 
52.392.000 Ft összegű pénzeszköz átadás, támogatás tekintetében 34.719.000 Ft, vagyis 66.27 
% teljesült. A szociális jellegű támogatások is 75 % alatt vannak, mely a szigorúbb támogatási 
feltételeknek köszönhető. Az önkormányzat Szociális Bizottsága által megállapított 
támogatások összegéről a lakosság a Krónika című helyi lapból minden hónapban értesül.  
Felhalmozási és felújítási kiadások különböző mértékben teljesültek. Vannak teljesen 
elkészült, befejezett beruházások, melyeknek a számlái is kiegyenlítésre kerültek. Ilyen a 
„Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” projekt, az óvoda beázásának helyreállítási munkái, 
valamint a Csabagyöngye utcai ivóvízvezeték bővítése, az Orbán-téren kerékpáros pihenő 
kialakítása és közvilágítási fejlesztések. A településen összesen 10 utcában lett bővítve a 
közvilágítás. A többi, tervezett felújítási és beruházási munkálatok folyamatban vannak, a 
számlák kiegyenlítése teljesítések után történik. A települést K-Ny irányban a Lovasi utca 
felőli összekötésének tervei elkészültek, amennyiben pályázat kerül ebben a témában kiírásra, 
annak benyújtásával lehetőség adódik konkrét beruházásnál külső forrás bevonására.  
Értékpapír vásárlás az idei évben nem történt. Az önkormányzat rendelkezik 100.000.000,- Ft 
lekötött összeggel, melynek kamatából bevételre tesz szert. 30 napos lekötésekről van szó, a 
kamat hozzávetőlegesen 30-40.000,- Ft/hó. Az önkormányzat rendelkezik általános 



tartalékkal, mely előre nem kalkulált kiadások fedezetére szolgál. Az önkormányzat 
gazdálkodásának III. negyedévi zárásakor ez az összeg 21.673.000 Ft volt.  
  
A 2013. évi költségvetés bevételeiből a III. negyedév végéig a 619.650.000 Ft tervezett 
összeghez képest 420.404.000 Ft teljesült, ez a tervezett összeg 67,86 %-a. A tervezett kiadási 
és bevételi főösszeget figyelembe véve a gazdálkodás egyensúlyára törekszik az 
önkormányzat. A teljesülés a kiadási oldalon 52,9 %, míg a bevételi oldalon 67,86 %, ami 
felelősségteljes gazdálkodást mutat. Az intézményi működési bevételek 90,2 %-on 
realizálódtak. A legkiemelkedőbb, hogy lehetőség adódott nagyobb összegek lekötésére, 
melyek után kapott kamatok is meghaladták az időarányos teljesülést. A tovább számlázott 
szolgáltatások bevétele a kiadásoknál már említett iskola rezsiköltségét tartalmazza, melyek 
számláját folyamatosan egyenlít ki a fenntartó. A helyi adók tekintetében a III. negyedév 
végére a teljesülés 98,4 %-on realizálódott. Összességében a III. negyedéves 75 %-hoz képest 
a túlfizetés annak köszönhető, hogy szeptember 15-e volt az adóbefizetések 2. felének 
határideje. Ezúton megköszönte a határidőre történt befizetések teljesítését a település 
adófizetőinek, valamint a hivatal adóügyi ügyintézőinek az év során kifejtett munkáját. A 
hivatal ügyfélforgalmának jelentős részét képezik az adóhatóság ügyfelei. Az adónemek közül 
az idegenforgalmi adóból befolyt bevételeknél állapítható meg alulteljesülés. A település 
életében az idegenforgalmon jelentős tényező, Cserszegtomajon más egyéb iparág nem 
alakulhatott ki. Az önkormányzatnak az idegenforgalomra és a vendéglátásra különös 
hangsúlyt kell fektetni, értve ez alatt az infrastrukturális fejlesztést. Az átvett pénzeszközök 
összességében teljesültek. Itt szerepelnek az előző évi normatíva visszatérülések, 
kiegészítések, valamint a pályázatokon elnyert támogatások. A működési célú 
államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel alulteljesülésének oka, hogy közfoglalkoztatottak 
alkalmazására kevesebb lehetőség volt a tervezettnél, így az ahhoz kapcsolódó támogatás sem 
teljesülhetett időarányosan. Ennek kompenzálására – központi döntés alapján – a téli 
közfoglalkoztatásban nagyobb részt vállalhat az önkormányzat. A felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek jelentős részét a koncessziós díjak teszik ki. A díj a szolgáltatás igénybevevői által 
befizetett összegből kerül az önkormányzathoz.  A koncessziós díjbevétel kis mértékben folyt 
be. A számla kiállításra került, melyet a DRV Zrt. még nem egyenlített ki teljesen. 
Amennyiben az önkormányzat a költségvetésében tud általános tartalékot képezni, akkor 
állapítható meg polgármesteri keret is. Cserszegtomajon ennek összege régóta 2.000.000 Ft-
ban van meghatározva. A keretből történő kifizetésekről a polgármester dönt, a kifizetések az 
alábbiak szerint alakultak.  
Az idei évben januárban alakult Cserszikék tánccsoport összesen 62.000 Ft támogatásban 
részesült, melyből a területi versenyen, az országos döntőn, valamint az Európa bajnokságon 
való részvételük lett támogatva. A Polgárőr Egyesület rendezvényének megszervezéséhez 
12.000 Ft támogatásban részesült. A Fradi Utánpótlás Alapítvány 100.000 Ft támogatásban 
részesült. A felújítás alatt álló Üllői úti stadion elbontott székeiből kerültek ki a helyi 
sportpálya lelátójára, ennek kompenzálása okán támogatta az önkormányzat a Ferencvárosi 
Torna Club utánpótlását. A kapott székek értéke jóval meghaladja a támogatás összegét. A 
Mosolyért Közhasznú Egyesület 20.000 Ft támogatásban részesült, ebből a Keszthelyi kórház 
csecsemőosztálya részére játékok kerülnek beszerzésre. Az óvodapedagógusok 31.000 Ft 
támogatásban részesültek, melyből csapatépítő kirándulásuk útiköltsége lett fedezve. 
Cserszegtomaj képviselői és a nyugdíjasok zalaszentgróti színházlátogatása esetében 54.000 
Ft összegre szintén a polgármesteri keret nyújtott fedezetet. Idén augusztusban megrendezett 
két hetes lábtoll tábor 60.000 Ft összeggel lett támogatva a keret terhére. 204.000 Ft 
összegben a helyi Futballklub tagjai részére felszerelés került beszerzésre. Április 6. napján 
megrendezett táncház zenekari költsége 30.000 Ft összeggel lett támogatva. Az Aranykorúak 
Nyugdíjasklub összesen 436.000 Ft támogatásban részesült, ami fellépések útiköltségét és 



étkezést foglal magában. Dálnok testvértelepülés önkormányzata részére 378.000 Ft értékű 
fűkasza ajándékozása történt, amit az augusztusban utazott küldöttség adott át. A Nemzeti 
Vágta részeként Gyenesdiáson megrendezett Festetics Futam Cserszegtomaji résztvevője 
50.000 Ft támogatásban részesült, az összeg a nevezési díjat fedezte. Az első osztályosok 
tantermébe szükség volt új berendezésre, erre a célra 50.000 Ft lett a keret terhére fordítva. Az 
újonnan megalakult leányka kézilabda szakosztály részére 55.000 Ft értékben 10 db kézilabda 
került beszerzésre a keret terhére. A szintén újonnan megalakult kosárlabda szakosztály 
82.000 Ft támogatásban részesült. 
 
A település útjaival kapcsolatban elmondta, vannak rosszabb állapotban lévő utcák, de 
elhanyagolt utca nincs. Az önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
megkezdte a Pajtika utca és a Kápolna sor burkolatának felújítását. A beruházás összköltsége 
meghaladja az 50.000.000 Ft-ot. Előzőleg tervbe volt, hogy a Pilóta-térhez hasonló kialakítást 
nyer a Fenyves utca bevezető szakasza is. A burkolatfelújítás 17.000.000 Ft-tal meghaladta az 
erre szánt összeget, az önkormányzatnak dönteni kellett. Az említett összegből tárgyalásokat 
követően a kivitelező 6.000.000 Ft engedményt adott, a fennmaradt 11.000.000 Ft más tételek 
átcsoportosításával lett előteremtve. Ezzel egyidejűleg elmaradt a Fenyves utca bevezető 
szakaszának kialakítása. A Millennium utca lakott szakasza mart aszfaltból készült burkolatot 
kapott. A tavalyi évben zajlott iskolabővítés és korszerűsítés miatt tavaly az önkormányzat 
nem vállalt más beruházásokat. A befejeződött nagyberuházást követően idén 16 utca 
kátyúzása történt. A június 24-én lezúdult nagy mennyiségű csapadék által keletkezett károkra 
az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, az elbírálást követően 3.600.000 Ft 
támogatásra lett megítélve. A 21 km2 nagyságú település hivatalosan 125 km hosszú 
úthálózattal rendelkezik, a kisebb bekötésekkel együtt ez 140-145 km-t tesz ki. Az úthálózat 
rendben tartását 5 fő végzi. A munkák könnyítése miatt ipari fűnyírót, valamint a 
kistraktorhoz egy új adaptert vásárolt az önkormányzat. A hóeltakarítás rendben működött a 
településen, a megváltozott klimatikus viszonyok miatt erre a tavaszi hónapokban került sor. 
Ez előző években erre a célra elkülönített összegek nagyrészt megmaradtak, mely összegek 
idén felhasználásra kerültek. Az utakkal kapcsolatban vannak még megoldásra váró kérdések, 
például sok a keskeny út a településen. A képviselő-testület elhatározta, hogy ahol ez az 
állapot már tarthatatlan, lehetőségeihez mérten megpróbálja a megfelelő közlekedést 
biztosítani. 
A csatorna beruházások terén a IV. ütemű szennyvízhálózati tervcsomag vízjogi létesítési 
engedélyének határideje lejárt, ennek érvényességét az önkormányzat meghosszabbította. 
A Koponári völgyben egy ingatlan tulajdonviszonya  változott, melyet a Magyar Állam 
ajánlott fel az önkormányzat részére, a tulajdonba vétel folyamatban van, az önkormányzat 
vagyona ezzel gyarapodni fog. Jelenleg 700 milliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkezik 
az önkormányzat. 
Keszthely közigazgatási területén szeptemberben került átadásra egy új buszmegálló, a 
kialakítás Cserszegtomaj Község Önkormányzatának beruházása. A területet magánszemély 
adta át, a buszváró épülete a felújítást követően a sportpályáról került át, ami a FIFA 
szabályainak nem felelt meg. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Keszthely 
közigazgatási területén megvalósult beruházása bizonyítja a két település közötti kiváló 
együttműködést.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a KMB iroda átadására november 20-án, szerdán 14 órakor 
kerül sor, az eseményen a megyei rendőrkapitány is jelen lesz. A körzeti megbízottak már 
végezték munkájukat a teleház épületében, majd a régi hivatal épületébe kerültek át.  Jelenleg 
még nincs meghatározva, hogy a régi polgármesteri hivatal épülete a továbbiakban milyen 
célra lesz használva.  



Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a volt okkerbánya rekultivációjára kötelezést kapott az 
önkormányzat Keszthely Város Önkormányzatával együtt, Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatára eső költségvonzat 400.000.000 Ft. A település 620 millió forintos éves 
költségvetését figyelembe véve ez lehetetlen.  
Az önkormányzat elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót, legkésőbb februárban kell 
elfogadni a jövő évi költségvetést.  
Holnap a másik településrészen tart a képviselő-testület közmeghallgatást, 27-én pedig soros 
testületi ülést. Ezekre, illetve a már említett KMB iroda átadására kapacitálta a jelenlévőket. 
Kérte a jelenlévőket, az elhangzottakhoz szóljanak hozzá, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Lénárd Gábor Szabó István utcai lakos: Úgy tűnik a település jó kezekben van a száraz 
adatok alapján. Más településen 3. ciklusát tölti egy polgármester, aki soha nem vett fel 
semmilyen prémiumot a munkájáért. Kérdezte, az idei év végén is fog a testület a 
polgármesternek jutalmat megszavazni? 
 
Bartha Gábor polgármester: Véleménye szerint a kérdés személyes jellegű. Jogszabály 
lehetőséget ad rá, illetve a településen kialakult szokás, hogy a polgármester az elvégzett jó 
munkáért év végén elismerésben részesül. 
 
Lénárd Gábor:  Kérte felsorolni a polgármesterként elvégzett munkán felül teljesített plusz 
feladatokat. 
 
Bartha Gábor polgármester: A polgármester megválasztásakor nyilatkozik, hogy 
főállásban, vagy mellékállásban végzi el polgármesteri feladatait. Ő főállású polgármester. A 
jutalmak megítélésénél a testület mérlegel, hogy a költségvetés teljesülését követően van –e 
lehetőség jutalmak megállapítására. A költségvetés teljesüléshez elengedhetetlen a hivatal 
dolgozóinak kiváló munkája, akik 110-120 %-on teljesítenek. Nagyrészt nekik köszönhető, 
hogy a település gazdasága a beszámolóban felvázolt képet adja. A hivatalvezető dönti el, 
hogy mely dolgozó érdemes arra, hogy jutalmazásban részesüljön. A képviselő-testület dönt a 
polgármester jutalmazásáról, a polgármester pedig eldönti, hogy elfogadja tiszta 
lelkiismerettel, vagy visszautasítja. A testület tagjait a település lakói választották meg, a 
képviselők hozhatnak jutalmak megállapítására irányuló döntést is. A jutalmazásról jelen 
pillanatban nem lehet konkrét választ adni, a témát a későbbiek során tárgyalja a testület. A 
számadatok azt mutatják, hogy a hivatal dolgozói és a képviselő-testület tagjai érdemesek rá. 
Ez egy lehetőség, amivel a testület év végén élhet.  
 
Vörös Péter Pajtika utcai lakos: Elmondta, tegnap ismét baleset történt a Kápolna sor és a 
Pajtika utca kereszteződésében. Itt évente több baleset is előfordul. Kérdezte, van –e lehetőség 
forgalomlassító berendezés kiépítésére?  
 
Bartha Gábor polgármester: Az ügyben tájékozódni fog. Van a településnek olyan része, 
ahol a forgalomlassító berendezés megszűntetését kérték a lakók. A Hosszú út alsó részén 
vízelfolyást is biztosító forgalomlassító került kialakításra. 
 
Vörös Péter Pajtika utcai lakos: Az általa említett útszakaszon speciális az útburkolat. A 
balesetek nagyrészt a párás időszak beköszöntével, a téli gumik felhelyezése előtt történnek 
gyorshajtásból eredően. Az útburkolat ezen szakasza extrém síkossá tud válni. Véleménye 
szerint a probléma érdesítéssel, vagy burkolatcserével megoldható lenne.  
 



Bartha Gábor polgármester: Bejelentését tudomásul vette a testület, a felmerült probléma 
jelezve lesz az illetékes szakemberek felé. 
 
Elekes István képviselő: Lénárd Gábor felvetésére válaszolva elmondta, a képviselői 
jutalmak tavaly 100.000 Ft-ban lettek meghatározva. Minden képviselőre rá van bízva, hogy 
azt mire fordítja, esetleg visszafordítja –e a településre. Nem támogatta a jutalmak odaítélését 
a képviselők, az alpolgármester és a polgármester vonatkozásában sem. Ellenben a fizikai 
állománynak, valamint a konyha dolgozóinak a végzett munkájukhoz képest méltánytalanul 
alacsony fizetése, ők mindenképen érdemesek a jutalmazásra. Tavaly időarányosan 60.000 Ft 
jutalomban részesült képviselőként étkezési utalvány formájában. Ebből az összegből a nyári 
gyermektábor résztvevőit támogatta túró rudival és ásványvízzel.  
 
Tolvéth Gyula Balaton utcai lakos: Napsugár és Diósi utcák közti szakaszon 8 m 
szélességben út került kialakításra. Ezen nagy forgalom alakult ki, a település kelet-nyugat 
irányú átkötésére a mezőgazdasági vállalkozók, továbbá kerékpárosok is ezt használják. A 
Várvölgyi úti benzinkutat is sokan erről az útról közelítik meg. Az út a Kárpát utcánál ér ki, 
ahol viszont áldatlan állapotok uralkodnak az ott lakók életvitele miatt. A 022-es helyrajzi 
számú Hadi út környékét illegális szemétlerakók feltöltötték az odaszállított hulladékkal. 
Javasolta az utat szegélyező nyárfasor felnyírását. Ez a megoldás az átláthatóság miatt a 
szemétlerakók esetében talán visszatartó erőként hatna. Polgármester Úr elmondta, az 
önkormányzat kötelezve van az okkerbánya rekultiválására. Ez említett területeken is nagy 
probléma van az illegálisan lerakott és tárolt hulladék miatt, a környezetvédőknek ezt is észre 
kellene venni. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az említett problémákról tud az önkormányzat. A 
községgazda havonta egyeztet az illetékes keszthelyi szakemberrel, mivel az út Keszthely 
közigazgatási területéhez tartozik. A Katasztrófavédelem a polgármesternek és a Keszthelyi 
Rendőrkapitányságnak is jelezte, hogy a vonulásuk nagy százalékát a Kárpát utcában 
kialakult tűzesetek teszik ki. A település sűrűn lakott részén megoldásra váró probléma az 
ilyen esetekhez képest elsőbbséget élvez, annak ellenére, hogy minden utca egyformán fontos. 
A hulladéklerakás esetében a tetten érés a konkrét rakomány leöntését akadályozza meg, amit 
más időpontban az elkövető megtesz.  
 
Kovács Viktor Barát utcai lakos: A Rezi út 27-től nincs közvilágítás, valamint a Barát utca 
49/A. és 53. szám közötti szakaszon sem ég a lámpa. Megköszönte Bartha Gábor 
polgármester részletes beszámolóját, a település szépen fejlődik, ezt az ide érkező vendégek 
által elmondottak is megerősítik. A hó eltakarítása 100 %-ban teljesült, a nagy hó ellenére az 
ebédszállítás akadálymentesen, minden nap megtörtént. Az illegális szemétlerakással 
kapcsolatban elmondta, polgárőrként járőrözés közben rajtakaptak elkövetőt.  
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte az elismerő szavakat. A Rezi úti közvilágítás 
hiányára elmondta, a polgárőrséggel van olyan megállapodás, mely szerint a járőrözés során 
észlelteket felvezetik az eseménynaplóba, majd jelzik a hivatalban. Hozzátette, az E-on 
energiaszolgáltató társasággal nem sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Több utca is elsötétül 
kisebb szél hatására is. A probléma jelezve lett a társaság felé. A közvilágítás fejlesztése is 
körülményes. Az engedélyezési eljárás és a rákötés nagyon bürokratikus. Az idei évben az 
önkormányzat bővítette a Millennium utca közvilágítását, a jövő évi költségvetés terhére is 
vannak ilyen jellegű fejlesztéseket magába foglaló tervek.  Az önkormányzat kiadásainak 
jelentős részét teszi ki a közvilágítás fenntartása. 
 



Istiván Gyuláné Iskola utcai lakos: Külföldi szomszédja nevében jelezte, hogy a háza előtt 
nincs közvilágítási lámpatest. Mozgáskorlátozottként az Iskola utcában lévő kátyúk miatt 
speciális járművével nehezen közlekedik. A kátyúk az iskolai nagyberuházás során, az úton 
közlekedő nehéz gépjárművek miatt alakultak ki.  
 
Bartha Gábor polgármester: Aszfaltozási munka tekintetében 1 méter szakasz bekerülési 
költsége nettó 10.000 Ft. Jövőre várhatóak olyan pályázati kiírások, melyek utak állapotának 
helyreállítására fordíthatók. 
 
Dudás Imre Millennium utcai lakos: Megköszönte az utca lakóinak nevében a 
burkolatkialakítást, ellenben a csapadékvíz elvezetése komoly problémát jelent. Nagyobb 
esőzés során a lezúduló csapadék hatására a házaik teljesen eláznak. A már említett júniusi 
esőzés előtt húsvétkor is hasonló problémával küzdöttek az utca lakói. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzatnak a probléma nem ismeretlen. A rendezési 
tervben a Millennium utca környéke nem ok nélkül szerepelt hosszú éveken keresztül 
beépítésre nem szánt területként. A Keszthelyi-hegységből lezúduló csapadék a Millennium 
utca felé ömlik. A bejelentést a képviselők tudomásul vették, a községgazda is jelen van, 
megoldást kell rá találni. Az idei évre vonatkozóan ígéretet nem tud tenni, a 2013. évi 
költségvetésben utak helyreállítására szánt összegből a meg fennálló rész a téli haváriára van 
szánva. Az elmúlt években pályázati lehetőség nem állt rendelkezésre.  
 
Elek Ferenc Sümegi úti lakos: 27 éve foglalkozik vendéglátással, az Andrea Panzió 
tulajdonosaként helyi adófizetési kötelezettségét határidőre teljesíti. A Sümegi úton 600 
méteres szakaszon nincs közvilágítás. Véleménye szerint a befolyt koncessziós díjakból a 
közvilágítás fejlesztésére lehetne fordítani. Továbbá kifogásolta, hogy a Cserszegtomajról 
készült térkép 400 Ft-ért vásárolható a hivatalban. Más településen a térképek a Tourinform 
irodákba ingyenesen vannak kihelyezve. A képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy pályázat 
került kiírásra önkormányzatok részére például kultúrház felújítására, jövőre pedig járdák 
építésére kerül pályázat kiírásra. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az idei évben pályázatok útján nyert támogatások tekintetében 
az önkormányzatnak nem kell szégyenkeznie. Pályázatok készítéséhez önerő, nyugodt 
környezet és hozzá értő szakember gárda szükséges. Az önerő a tartalékalap terhére 
rendelkezésre állhat, a hivatal dolgozói 110-120 %-on teljesítenek, maximálisan ki vannak 
használva. A „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” pályázat során 25.000.000 támogatást 
kapott az önkormányzat, amivel el is kellett számolni. A kulturális rendezvényekre fordított 
6.600.000 Ft-ból szintén pályázat útján 3.600.000 Ft-ot kaptunk vissza. A település kelet-
nyugat irányú összekötésére a tervek rendelkezésre állnak, így pályázat kiírásában részt 
tudunk venni. A Sümegi úton is történt fejlesztés, ami a Kovács utca alatti buszmegálló 
felújítását foglalja magába. 
 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: A közmeghallgatáson egy szenátor nincs jelen. 
Ennek mi az oka? 
 
Bartha Gábor polgármester: A hiányzó képviselő munkájából adódóan külföldön 
tartózkodik. 
 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: Hogyan tudja ellátni feladatait az a képviselő, aki 
az év során sokszor tartózkodik külföldön? Erre akár írásban is várja a választ. 



 
Bartha Gábor polgármester: A kérdés továbbítva lesz az érintett képviselő felé. 
 
Varga Zoltán Ibolya utcai lakos: Megköszönte Bartha Gábor polgármester által nyújtott 
részletes tájékoztatást. Elekes István képviselő szórólapját felmutatva kérdezte, másnak is 
van-e ilyen írásos anyag a birtokában? Megköszönte Elekes István képviselő által készített 
hírlevelet, az abban foglaltakról nem volt tudomása. A szórólap első oldalain Süliné Elekes 
Éva, volt művelődésszervező megható gondolatai olvashatók, a leírtakkal egyetért. A 
nyugdíjasok nevében nyilatkozva elmondta, Éva munkáját a nyugdíjasok elismerik. A 
gyalogátkelők kérdésében egyetért Elekes István képviselővel, viszont Képviselő Úr nem 
tájékozódott kellőképen. Ha elolvasta volna az előző ciklusok testületi üléseiről készült 
jegyzőkönyveket, láthatta volna, hogy ezzel a kérdéssel a képviselők már többször 
foglalkoztak. Olyan jogszabályi előírásoknak kell megfelelni, aminek az önkormányzat nem 
tud eleget tenni. Egyetért azzal is, hogy a településen járdák kialakítására is szükség van, de 
erre sem volt lehetőség. Hozzátette, az előző ciklus képviselői összességében mindig 
egyetértettek, közöttük a mostanihoz hasonló konfrontálódás nem alakult ki. Egymás 
véleményét tiszteletben tartották. A hírlevélben leírtak ennek az ellenkezőjét erősítik meg. Ha 
a testületen belül az álláspontok különböznek, esetleg belső konfliktushelyzet alakul ki, az 
ilyen formában nem tartozik a lakóközösségre, a problémát egymás között, a testületen belül 
kell megoldani. Kérdezte Elekes István képviselőt, miért nem fogadják őt be a képviselők? 
Miért vélekedik úgy, hogy a testületben nem kívánatos személy? Elmondta, a családja a 2010-
es választásokon szavazatával támogatta, bíztak benne, de számukra csalódást okozott. 
Román Erika képviselőre kitérve hozzátette, mindig lelkiismeretesen végezte képviselői 
munkáját, nagy tudását elismerte. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a Szociális Bizottságban 
lemondott bizottsági tisztségéről. 
 
Román Erika képviselő: Kőműves Károlyné képviselő előző testületi ülésen kérte a 
közmeghallgatás elnapolását, mert tudta, a november 18-19-i meghallgatásokon nem fog 
tudni részt venni. A testület nem támogatta a kérést. Elmondta, egy bizottságnak az elnöke, 
másiknak a tagja volt, ellenben volt olyan képviselő, aki egyik bizottságban sem lett felkérve 
tisztség betöltésére.  
 
Elekes István képviselő: Gyenesdiáson és Vonyarcvashegyen ki lehetett alakítani főútvonalat 
átszelő jelzőlámpás gyalogátkelő helyet, akkor feltételezhetően ez Cserszegtomajon is 
megoldható. Bizonyára nem egyszerű az eljárás. A 2014. évi költségvetés kialakítása most 
van folyamatban. A településen egyáltalán nem épült járda, pedig nagy szükség lenne rá. A 
„Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” pályázat keretében az ifjúsági parktól a temetőig 
kialakított fasor ösvényén véleménye szerint hasznosabb lett volna járdát építeni. Álláspontja 
szerint az nem baj, ha a képviselők bizonyos témákban nem egyformán gondolkodnak. A baj 
az, hogy azt nem lehet megbeszélni. A Kápolna soron folyamatban lévő burkolatfelújítást 
lehetett volna úgy terveztetni, hogy járda is kialakításra kerüljön.  
 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzatiságnak van rendje, struktúrája. A képviselő-
testületi üléseken Elekes István képviselő többször az ülés elején felvetett egy témát. Az első 
időszakban a testület befogadta a javaslatát, majd az ülést követően internetes oldalakon az 
jelent meg, hogy az általa felvetett témában kérdésére nem kap választ. A testületi üléseknek 
van koreográfiája. Előtte héten, pénteken kapják meg az ülés anyagát a képviselők, a testületi 
ülés előtti napon ülésezik a Pénzügyi Bizottság. Mindezek ellenére a testületi ülés megnyitását 
követően tett képviselőtársa javaslatot új napirend befogadására komoly kérdésekben, melyek 
esetében a válaszadás időigényes. A járdákra térve elmondta, a Keszthelyi úton készült 



gyalogút, csak nem lett leaszfaltozva. Elekes István képviselő kritikával illeti azon 
képviselőtársait, akik 7, 13 és 15 éve tagjai a testületnek, ezáltal gyakorlatra, bölcsességre 
tettek szert. Elekes István képviselő 1,5 éve tagja a testületnek, kérte, fogadja el a 
tapasztalatot, bölcsességet. Állampolgári bejelentés okán állami számvevőszéki vizsgálat 
lefolytatására fog sor kerülni a kulturális keret felhasználását illetően. Az elszámolás itt is, 
mint más területen, rendben megtörtént. Jegyzőasszony 40 éve dolgozik a közigazgatásban, az 
évek több, mint felében jegyzői feladatokat lát el, ezen kívül a hivatal pénzügyi ügyintézői is 
több, mint 10 éve végzik feladatukat. A tavalyi évben 1.200.000.000 Ft volt a település 
költségvetése, befejeződött a közel 300.000.000 Ft nagyságrendű nagyberuházás. A pénzügyi 
ellenőrzése egy teljes napig tartott, az ellenőrzést lefolytató szakember megjegyezte, 100-ból 
2 település tudja az elszámolást így rendelkezésre bocsátani. Véleménye szerint a hírlevél 
készítésére fordított időt hasznosabb tevékenységre is lehetne fordítani. Eredmény az, amit az 
önkormányzat képviselői és a település lakói közösen elérnek, az építő munkához viszont 
békére, nyugalomra lenne szükség. A szórólapban foglaltak a helyi vendéglátással foglalkozó 
vállalkozókra kedvezőtlenül hatnak, mert az internet keresőjében Cserszegtomaj nevét 
begépelve ilyen, a települést rossz fényben feltüntető írásokra lehet akadni.   
 
Elekes István képviselő: Az Állami Számvevőszék ellenőrzését nem ő kérte, újabb belső 
ellenőrzés lefolytatását sem szavazta meg. Ellenben Bartha Gábor polgármester feljelentette 
őt a Keszthelyi Járásbíróságon.  
 
Bartha Gábor polgármester: A feljelentést magánemberként tette, véleménye szerint ez 
nem része a közmeghallgatásnak.  
 
Elekes István képviselő: Ha Cserszegtomaj Község Polgármestere feljelenti Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének egy tagját, az nem magánügy. 
 
Bartha Gábor polgármester: Kitartott álláspontja mellett, magánvádas feljelentést tett. 
Képviselőtársa által az interneten és szórólapokban tett megjegyzései nem csak, mint 
polgármesternek, de Bartha Gábor magánszemélynek is sértő. Bartha Gáborként sem viseli el, 
hogy bárki nyilvánosan írásban és elektronikus formában megalázó, sértő kritikával illesse. 
Polgármesterségét megpróbálja nagy tisztességgel viselni. Megjegyezte, a Keszthelyi 
Televízió adásában a közeljövőben a digitalizációt követően elképzelhető, hogy a 
cserszegtomaji testületi ülések is élvezhetőek lesznek.  
 
Elek Ferenc: Tett felajánlást 8 méteres fenyőfára, ami a falu karácsonyfája lehetne. 
Felajánlására még nem kapott választ.  
 
Bartha Gábor polgármester a felajánlást köszönettel vette.  
 
Bartha Gábor polgármester egyéb hozzászólás javaslat hiányában megköszönte a részvételt 
a jelenlévőknek. A közmeghallgatás 20 órakor lezárult. 
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