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Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 
29-én 15 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Távol maradt: Elekes István képviselő 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Szalai Erzsébet, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, egy képviselő távolmaradásával határozatképes.  Az 
ülést 15 óra 08 perckor megnyitotta. 
A meghívóban szereplő két napirendi ponthoz nem érkezett egyéb javaslat, kérés, kérdés, 
ezért elfogadásra javasolja a napirendi sort. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra teszi fel a napirendi sort. A Képviselőtestület 6 igen 
szavazattal elfogadta a napirendi sort.  
 

1.) Cserszegtomaj, Gesztenyés u. – Gubacs u. – Kápolna sor csapadékvíz  
elvezetés tanulmányterv készítése 

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.A soros testületi ülésen döntöttek az 
ügyintézési folyamat elindításáról. Megköszönte Fogarasi Andrea beruházási ügyintézőnek a 
gyors munkát. Kérdezi a tisztelt Képviselő-testületet, hogy melyik javaslat kerüljön 
elfogadásra? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Javasolja, hogy Tászler László ajánlatát fogadja el a 
Képviselő-testület. 
Bartha Gábor polgármester : Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 
 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

81/2015. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Gesztenyés 
u. – Gubacs u. – Kápolna sor csapadékvíz elvezetés tanulmányterv elkészítésére  



TászlerLászló Keszthely, Bajcsy Zs. u. 49 szám alatti vállalkozó bruttó 148.000,- Ftösszegű 
árajánlatát fogadja el.  
A tervezés elkészítéséhez szükséges 148.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet az általános 
tartalék terhére  biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Bartha Gábor polgármester : Amint elkészült a tervdokumentáció, értesítik az ügyben érintett 
lakókat és az ő bevonásukkal valósul meg a beruházás az anyagi eszközök függvényében. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Annyit szeretne még megjegyezni, hogy az általa vezetett 
Bizottság külsős tagja jelezte a távolmaradását, és nehezményezi, hogy a távolmaradt 
képviselő társuk miért nem jelezte a távolmaradását és annak okát. 
Bartha Gábor polgármester :A 2. napirendi pont jellege miatt zárt ülés elrendelésére tesz 
javaslatot. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja a zárt ülésre tett javaslatot, ezért 15 óra 15 
perckor zárt ülést rendel el. 
 
A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. 
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Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
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Bartha Gábor polgármester 15 óra 38 perckor a rendkívüli üléshez kapcsolódva megadta a 
szót Tolvéth Gyula Tamás képviselőnek.  

 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Annyit szeretne még megjegyezni, hogy az általa vezetett 
Bizottság külsős tagja jelezte a távolmaradását, és nehezményezi, hogy a távolmaradt 
képviselő társuk miért nem jelezte a távolmaradását és annak okát. 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselő az ülés végéig nem jelezte a 
távolmaradását. 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, megköszönte képviselőtársainak a munkát, majd az 
ülést 15 óra 40 perckor bezárta.  
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