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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 
07-én 16 órára összehívott rendkívülitestületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás, Partics Gyula és Elekes István  
képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné és Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes.Az ülést 16 óra 05 perckor megnyitotta. 
Kiosztotta Merenics Béla levelét, amelyet a polgármesternek címzett, de a Képviselő-
testületet szólítja meg benne. A levélhez csatolta a Zala Megyei Mérnök Kamara határozatát 
is, mivel arról az önkormányzat Képviselő-testülete nem értesült – annak okán, hogy a 
vizsgált tevékenység nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe és abban a Képviselő-
testület nem is illetékes.   
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Egyebek napirendi pontban szeretne a kiosztott 
anyaggal foglalkozni. Kérdések, interpellációk ponthoz határidőn belül nem érkezett kérés, 
kérdés.   
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi sor minden pontját tárgyalják.  
Szavazásra teszi fel a kiegészített napirendi sort. 
A  szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi sort. 

 
 

1. A TOP-3.1,1-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken-Kerékpárút 
fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken”című projektben 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának konzorciumi tagként történő 
részvétele, támogatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 
konzorciumi tagként önerőt kell biztosítani, ami főleg a kisajátításkor és a kivitelezés 
lebonyolításakor játszik fontos szerepet.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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33/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3,1,1-15-ZAL-
2016-00005 azonosítószámú „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és 
Hahót településeken” című projekt támogatási szerződés módosítás tervezet anyagát 
megismerte, azzal egyetért. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata konzorciumi tagként 
részt vesz a projekt megvalósításában. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
konzorciumi szerződés és a támogatási szerződés módosítás aláírására.           
 
Határid ő: 2018. március 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. MilusLajos  jegyző 
 
 

2. A TOP-3.1,1-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken-
Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken”című projekt 
lebonyolítására beérkezett ajánlatok bírálata 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az elsőként említett ajánlattevőt javasolja elfogadásra: a 
Zalaber Kft 1.788.000 Ft-os ajánlatát. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a javaslatot és ezzel együtt teszi fel szavazásra a 
határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

34/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3,1,1-15-ZAL-
2016-00005 azonosítószámú „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és 
Hahót településeken” című nyertes projektben beérkezett árajánlatok alapján a munka 
elvégzésére ZALABER Kft. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.  szám alatti vállalkozó  bruttó 
1.778.000 Ft összegű ajánlatát fogadja el.  
A szükséges pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
vállalkozási szerződés aláírására.           
 
Határid ő: 2018. október  31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. MilusLajos  jegyző 
 
 

3. Új tulajdonú duplafülkés kisteherautó beszerzése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A már elfogadott összeget kellene kiegészíteni.  
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Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

35/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja egyhasznált 
Peugeot Boxer     2,2    duplakabinos, három oldalra billenthető kisteherautó megvásárlását a 
Használtautó Kft (2100.Gödöllő,Szabadság út 161.)-től,  az ajánlat szerinti  - bruttó 5 600 000 
Ft + 20 000 Ft eredetvizsgálat – összegért. A  vásárlásba beszámításra kerül az 
Önkormányzattól általa megvásárolt IMN-936  frsz-ú  régi  Peugeot Boxer kisteherautó bruttó 
600 000 Ft összeggel, melyet értékesíteni kíván.                             
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a duplakabinos használt 
kisteherautó  megvásárlásáhozCserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 
a 2018 évi 2/2018(II.01.)számú költségvetési rendeletében elkülönített általános tartalék 
terhére, kiegészítve a 16/2018.(II.18.) számú Képviselő-testületi döntését bruttó 1 120 000 Ft 
összeget biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a járműértékesítéssel, beszerzéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős : Bartha Gábor polgármester 

 
 

                 4. Kérdések, interpellációk 
 
Ehhez a napirendhez határidőn belül nem érkezett kérés, kérdés. 
 

5. Egyebek 
 
Kérdezi a jelenlévőket, hogy szükség van-e szünet tartására, hogy áttanulmányozzák a levelet 
és annak mellékletét? 
A jelenlévők kérésére 16 óra 17 perckor 5 perces szünetet rendelt el. 
 
16 óra 22 perckor folytatódik a Képviselő-testület ülése. 
Kéri a hozzászólásokat. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A mellékelt határozat nem cáfolja a szakértő épülettel 
kapcsolatos megállapításait. Nem érti, hogy a jelenlegi Képviselő-testületnek miért kellene 
foglalkoznia szakmai viták következményeivel? Már az épület építésekor jelentkeztek 
hiányosságok, hibák, amik a nem átgondolt tervezésből adódtak. 
Partics Gyula képviselő: A Képviselő-testület nem szakmai szempontok alapján alakította ki a 
véleményét, hozott döntést, hanem azért kérte fel a szakértőt, hogy ő mérje fel a problémákat. 
Miért vonja vissza a Képviselő-testület a döntését a tervező és a szakértő szakmai vitája 
miatt?  
Bartha Gábor polgármester: A levélre mindenképpen válaszolni kell. A problémák továbbra 
is fennállnak. A Kamara döntéséről a Képviselő-testület azért nem értesült, mert nem érintett 
fél az ügyben. 
Szeles András György alpolgármester: Abban látja a problémát, hogy a Képviselő-testület 
nem akarta megkerülni a tervezőt, hanem kikérte a véleményét és ez lett az eredménye.  
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Bartha Gábor polgármester: A c.) pontban feltett kérdést értelmezni szükséges: a szakértői 
vélemény beszerzésére vonatkozólag tényleg csak ezt az egy ajánlatot kérte be a hivatal. 
Tisztázni kell a második bekezdés kezdő mondatát is: „ Informálisan már bizonyára Ön előtt 
is ismeretes…” – a Képviselő-testület és annak hivatala csak hivatalosan kért és kapott 
információkkal dolgozik, ezek alapján dönt. Kérdezi a megjelenteket, hogy a Mérnök Kamara 
határozatának át nem adása elfogadható-e a Képviselő-testület részéről? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Miért kellene szakmai kérdésekkel foglalkoznia a Képviselő-
testületnek?  
Bartha Gábor polgármester: A levél írója azt kéri, hogy a Képviselő-testület vonja vissza a 
határozatait és fizettesse vissza a szakértői díjat. Ehhez annyit tesz hozzá, hogy ahhoz, hogy a 
Képviselő-testület visszavonja a határozatait, előterjesztés szükséges, amelyben indokolni 
kell, hogy miért van erre a lépésre szükség. Azt, hogy ki terjeszthet be előterjesztést, az 
önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza.  
Az elhangzottak alapján úgy véli, hogy mivel nem született határozat ebben az ügyben, egy 
válasz  kerül megküldésre a levél írójának.  
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt,a Képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 32 
perckor bezárta. 
 
Cserszegtomaj, 2018. március 08. 
 
 
 
  Bartha Gábor      dr. Milus Lajos  
  polgármester             jegyző 
 
 
  
     Kemenes Veronika Ágnes 
     jegyzőkönyvvezető 


