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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-
én 17 órakor kezdődő közmeghallgatásról  
 
Közmeghallgatás helye: Kultúrház 
                                         Cserszegtomaj, Vadász u. 1. 
 
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: 23 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. A jelenlévőknek 
bemutatta Szeles András György képviselőt, mint a település új alpolgármesterét. 
 
Elekes István képviselő 17 óra 04 perckor megérkezett a közmeghallgatásra. 
 
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.  
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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 Márton-napi 
ünnepség bekerülési költsége reprezentációs adóval együtt 78.000 Ft összegű volt, fedezetül 
az általános tartalék szolgált, melyből jelenleg 20.000.000 Ft áll rendelkezésre. 
  
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 
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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 munkálatok 1-2 héten 
belül befejeződnek. Szeptember 30. napja lett volna a beruházás befejezésének időpontja, a 
tervek június 20-án készültek el, a munkaterület átadására szeptember 19-én került sor. 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. A munkák során először a főbb 
közlekedési utak tisztítása történik. 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. A Dolomit és Sport utcákban indult tulajdonjog rendezésére irányuló 
eljárás, melyek területcserékkel valósulnak meg, ezen kívül több kisajátítási eljárást is indított 
az önkormányzat.  
Keszthely közigazgatási területén szeptemberben került átadásra egy új buszmegálló, a 
kialakítás Cserszegtomaj Község Önkormányzatának beruházása. A területet magánszemély 
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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. Ezzel az 
utolsó működő egység is kikerül az épületből. Jelenleg még nincs meghatározva, hogy a régi 
polgármesteri hivatal épülete a továbbiakban milyen célra lesz használva. Jövőre erről dönteni 
kell a testületnek, az épület állaga folyamatosan romlik. Az önkormányzat tervezi térfigyelő 
kamerák kihelyezését. Hasonló kezdeményezés a környező településeken is indult. Ha 
Cserszegtomajon erre nem kerül sor, a szomszédos településen elkövetett bűnözés a kamerák 
hiánya miatt ide összpontosulna. Két kamera vásárlására 500.000 Ft az idei költségvetésben el 
lett különítve. A kamerák által rögzített kép a KMB irodában lesz megjeleníthető. 
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. A Magyar Állam Cserszegtomaj Község 
adósságállományát átvállalta, a település így 44 millió forintos tehertől szabadult meg. A 7 
évig fizetett hitelt az önkormányzat az óvoda akkori felújításához vette fel.  
A képviselő-testület 27-én tartja soros testületi ülését. Erre, illetve a már említett KMB iroda 
átadására kapacitálta a jelenlévőket. 
Kérte a jelenlévőket, az elhangzottakhoz szóljanak hozzá, tegyék fel kérdéseiket. 

 
Ludvig Tamás Mátyás (Fenyő utca): A település lakói számára is ismert, hogy a képviselők 
között nincs összhang. Kérte a képviselőket, véleményezzék, vagy egészítsék ki Bartha Gábor 
polgármester által elmondottakat. 
 
Molnár Gabriella képviselő: Az önkormányzat pénzügyi beszámolójával egyetértett. 
Valóban nincs összhang a testületen belül. A képviselők közül vannak, akik végzik a 
dolgukat, mások ezt kevésbé teszik meg.  
 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az önkormányzat pénzügyi beszámolójával egyetértett. 
Megerősítette képviselőtársa által elmondottakat, valóban nincs meg az összhang. A 
képviselők kötelessége a polgármester munkáját segíteni, ő mindig is ezt tette. Tetteit eddig is 
a közérdek vezérelte, ez a későbbekben sem fog változni. A település fejlődik, az 
intézmények működnek, a rendezvények sikeresek, ennek ellenére a képviselői munkát 
lejárató hírek jelennek meg különböző formákban. 
 
Szeles András György alpolgármester: Szeptember 10. napjáig a Pénzügyi Bizottság elnöke 
volt, állítja, az önkormányzat megfelelően gazdálkodik. A település korábbi alpolgármestere 
lemondott tisztségéről, viszont helyi jogszabály alapján kell alpolgármestert választani. Bartha 
Gábor polgármester őt kérte fel a tisztség betöltésére, a felkérést elfogadta. Összefogva együtt 
tud dolgozni a testület, ebben az esetben érhető el eredmény. Az összhang hiánya kihat a 
település életére, fejlődésére. A falu életét a közösség alkotja, a közösség akkor jó, ha a tagjai 
jól érzik benne magukat. A hivatal vezetése is az önkormányzat, a település megfelelő 
működését segíti. Véleménye szerint az Állami Számvevőszéknél kezdeményezett vizsgálat 
eredménye is azt fogja mutatni, hogy az önkormányzat megfelelően gazdálkodik. Az 
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állampolgári bejelentés név nélküli volt. Hozzátette, rengeteget dolgozik, sokat tesz a 
településért, ez a kezdeményezés rosszul érintette. 
 
Román Erika képviselő: 3. ciklusban lát el képviselői feladatokat, a munkából eddig ki tudta 
venni a részért. 2010-ben másik induló polgármester-jelöltet támogatott, ez miatt nem 
kívánatos személlyé vált a testületben. Továbbra is munkájával szerette volna a település 
lakóit képviselni, ezt képviselőtársai meghiúsították.  Érzi a kitaszítottságot, javaslatai rendre 
elutasításba ütköznek. Rendezvényeken a polgármester többször köszönéssel sem illeti. Az 
elmondottakat követően leszögezte, a közmeghallgatásnak arról kellene szólnia, hogy a 
testület megismerje a lakók problémát, kérését, kérdését. 
 
Elekes István képviselő: Kérdezte Ludvig Tamás Mátyástól, hogy ki az ő felesége? 
 
Ludvig Tamás Mátyás (Fenyő utca): Dr. Patócs Ilona büntető jogász.  
 
Elekes István képviselő: Akkor bizonyára van tudomása arról, hogy Bartha Gábor 
polgármester az ellene irányuló feljelentést Dr. Patócs Ilona által tett meg. Polgármester Úr 
által adott pénzügyi tájékoztatásban szereplő számadatokat ismeri, a testület a III. negyedéves 
pénzügyi beszámolót tárgyalta az októberi soros ülésén. A számadatok tényeket közölnek, 
azokkal vitatkozni nem lehet, ellenben nagyobb horderejű kiadásokkal nem minden esetben 
ért egyet. A rendőrségi irodánál garázs kialakításának ügyét szintén ezen az ülésén tárgyalták 
a képviselők, két beállásos garázs bekerülési költségére 8.000.000 Ft feletti összeg véleménye 
szerint irreálisan magas. 
 
Kőcs Béla (hévízi lakos): Az építőiparban dolgozik, van rálátása a költségekre. Az 
édesanyjának 8 éve épített garázst, melynek az anyagára 4.000.000 Ft összegű volt. 
Megjegyezte, Elekes István képviselő honlapján név nélkül, de ő is szerepel, munkáját 
lekicsinyítve a leírtak alapján festegetett a kultúrházban. Továbbá megjegyezte, képviselőként 
a településen a havazást követően az orvosi rendelő elé nem fényképezőgéppel, hanem 
hólapáttal kellett volna átmenni. 
 
Elekes István képviselő: Miután fényképet készített, havat is lapátolt. 
 
Iváncsik Ibolya (vonyarcvashegyi lakos): Németországban élő rokont képviselve elmondta, 
a 2389 helyrajzi számú ingatlan a Diósi utca felől megközelíthetetlen, nincs kialakítva oda 
vezető út. Az ingatlan belterületbe vonásáért 6.200.000 Ft-ot fizettek ki, amiért cserébe nem 
kaptak semmit. Már három alkalommal is volt nagybefektető érdeklődő az ingatlan iránt, 
legutóbb 18 lakásos lakópark építése okán. Megjegyezte, nem aszfaltos útra lenne szükség, 
csupán a megközelíthetőség biztosítását a Diósi utca felőli lekövezéssel. A jó fekvésű, 
Balatoni panorámás ingatlant a Kárpát utca felől lehet megközelíteni, de az ott lakók 
életvitele, az általuk felhalmozott hulladékok miatt erre senki sem jár szívesen. Előző 
ciklusban ők lettek felszólítva a hulladék elszállítására. Az út nincs rendesen kimérve, nincs 
lekövezve. Következő lépésként a médiához fognak fordulni. A Kárpát  utca lakói az ő 
ingatlanjukat használják útnak. Továbbá a telek végéig az áramszolgáltatás sem biztosított.   
 
Bartha Gábor polgármester: A kérés az önkormányzathoz, a képviselő-testülethez még 
jutott el. A völgyben lévő ingatlanok expanzív fejlődési lehetőségek miatt lettek belterületbe 
vonva. Magántulajdonnal kapcsolatos kéréseknek az önkormányzat nem tud eleget tenni. 
Tolvéth Gyulától is elhangzott a tegnapi közmeghallgatáson a Kárpát utca lakóval 
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kapcsolatban felmerült probléma, a Katasztrófavédelemtől is érkezett jelzés. Ilyen 
környezetben az építkezési kedv nyilvánvalóan lohad. 
 
Simon Aladár községgazda: Közte és az ingatlan tulajdonosai között ez régóta téma. A 
belterületbe vonást követően 3 méter széles mezőgazdasági út került kialakításra. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megjegyezte, a belterületbe vonásért kifizetett 6.200.000 Ft a 
Földhivatalt illeti, nem az önkormányzat bevételét gyarapította. Felkérte Simon Aladár 
községgazdát az ügyben további tájékozódásra. 
 
Ludvig Tamás Mátyás (Fenyő utca): A település képviselői helyi politikusok, akiket az 
különböztet meg a többi átlagembertől, hogy személyes indulatait félre tudja tenni, közös 
munkájuk a település érdekeit szolgálja. Amennyiben valaki nyilvános fórumon ad hangot 
sértő véleményének, ami aztán feljelentést von maga után, azon nem kell csodálkozni, 
tetteinkért felelősséget kell vállalni. Ne az kapjon nagy hangsúlyt, hogy valamelyik előadó 
fellépése mennyibe került, a települést nagy egészként kezelve kellene előre mozdítani. 
A település különböző pontjain régebben sok fafaragás, szobor volt kihelyezve. Az élelmiszer 
bolt elől és más közterületről is elkerültek. A helyi fafaragó, aki a szobrokat is készítette, a 
nyári gyermektáborban a részt vevőket megismertette a fafaragás művészetével. Véleménye 
szerint a művész az önkormányzattól élvezzen támogatást, készüljenek a településre jellemző 
szobrok, melyek a régiekkel együtt kerüljenek ki közterületre. Ezek a szobrok értékek, 
nagyban tükrözik a falu jellegét. 
 
Román Erika képviselő: Álláspontja szerint az jó, ha egy képviselőnek van saját véleménye. 
Ha minden képviselő azonos véleményen van, nem érvényesül a demokrácia. A probléma az 
információ hiánya miatt alakul ki. Nem a képviselő hibája, ha nem jut el hozzá az információ. 
 
Magas Béla (Gagarin utca): Régen a tanácselnökségben mindenki végezte a dolgát. 
Kérdezte, a képviselők akkor is ellátnák –e feladatukat, ha nem részesülnének érte 
tiszteletdíjban? 
 
Bartha Gábor polgármester: Véleménye szerint az ilyen jellegű kérdések nem 
közmeghallgatásra valók. A település 620 millió forintos éves költségvetésből gazdálkodik, a 
meghallgatás ennek végrehajtásáról, a falu működéséről szóljon. Az összegből évente 
100.000.000 Ft-ot költ az önkormányzat fejlesztésre. A tiszteletdíj megállapításáról 
jogszabály rendelkezik. Ennek ellenére biztosította Magas Bélát afelől, hogy a képviselők 
elvégeznék teendőiket abban az esetben is, ha nem részesülnének a jogszabályban 
meghatározott anyagi juttatásban.  
 
Vad Károly (Szabó István utca): Véleménye szerint a kialakult ellenségeskedés rengeteg 
energiát emészt fel, amit lehetne a falu fejlődésére is fordítani. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyetértett a felszólalóval, nehezebb ilyen környezetben 
dolgozni. A környékbeli települések képviselőihez képest Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselői jóval több időt és energiát áldoznak a település életére. A 
testületi üléseken kívül más eseményeken, rendezvényeken részt vesznek, kapcsolatot 
tartanak a lakókkal. A környékbeli önkormányzatok vezetői, illetve a települések lakói szerint 
ez irigylésre méltó. Az ellenségeskedés hatására elbizonytalanodnak azok a képviselők, akik 
egyébként nagyon sokat tesznek a faluért, ezen túl egzisztenciák vannak porba tiporva. A 
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testület többségében olyan képviselőkből áll, akiket a lakók már nem először választottak 
vissza, korábbi munkájukat elismerve újból bizalmat szavazva részükre. 
 
Mezei Lászlóné (Borókás utca): Örömét fejezte ki a Pajtika utca felújítása okán. A 
munkavégzés során kiderült, a Pajtika utca felső szakaszát nem érinti a felújítás. A 
beruházásról a Krónika című helyi újság júniusi számából értesült, a hír nem arról szólt, hogy 
csak az utca egy szakaszán lesz elvégezve a burkolat felújítása. Kérte, az elmaradt utcarészen 
a kátyúk helyreállításáról gondoskodjon az önkormányzat. A munkavégzés során az utca lakói 
együttműködésükről tettek tanúbizonyságot. Kérte, a lakók kapjanak tájékoztatást arról, hogy 
az aszfaltozásra mikor kerül sor, hogy ennek időpontjával pontosan tudjanak számolni. A 
Pajtika utca sportpálya felőli szakaszánnál nincs más közlekedési lehetőség, átkötést kellene 
biztosítani a Pajtika utcáról valamelyik más utcára ezen a részen. Térfigyelő kamerák 
kihelyezésével maximálisan egyetértett. Ezzel kapcsolatban elmondta, olyan körforgalommal 
még sehol nem találkozott, melyben menetrendszerinti busz megállója van kialakítva. A busz 
a megállóban sokszor úgy áll, hogy elfoglalja a körforgalmat, a gépjárművekkel közlekedők 
ilyen esetben a közlekedési szabályokat megsértve nem a körforgalomnak megfelelően 
közlekednek, a buszt kikerülve levágják az utat. Ugyan ez a helyzet áll fenn télen, amikor a 
körforgalom síkossá válik, balesetveszélyes lenne abban biztonságosan fordulni. Ezek az 
esetek bírság megfizetését vonhatják maguk után, főleg akkor, ha a körforgalomban kamera 
kerül kihelyezésre, ami az egyébként a körforgalom mellett található KMB irodába lesz 
bekötve. A hó eltakarítása általában csak a körforgalomig van megfelelően megoldva, azt 
követően nincsenek rendesen letisztítva az utak. A 71-es számú elkerül úttal kapcsolatban 
kérdezte, milyen előrelépés történt a Krónikában megjelent tájékoztatás óta körforgalom 
kialakítása ügyében. 
 
Czimondor Csaba (Dolomit utca): A Kucori utca egy szakaszát télen a szél mindig behordja 
hóval. Ez elkerülhető lenne néhány hófogó kihelyezésével. Költséghatékonyabb, mint minden 
esetben a traktorral megtisztítani az utcát. Az út melletti ingatlan tulajdonosával felvette ez 
ügyben a kapcsolatot, aki támogatja az elképzelést.    
 
Bartha Gábor polgármester: A 71-es számú elkerül úttal kapcsolatban megjelent a Krónika 
című helyi újságban, hogy szükség van körforgalom kialakítására. A témában még a 
Krónikában is közzétett sajtóközlemény él. Manninger Jenő megyei útügyi biztos, 
országgyűlési képviselő közbenjárásával történt intézkedés, felhívta az illetékesek figyelmét a 
körforgalom szükségességére. Korábban az erre vonatkozó igények falakba ütköztek. Az út, 
melyet átszel az elkerülő út, 5 számjegyű, alacsonyrendű út, ami miatt a szakértők álláspontja 
szerint a gyorsforgalmi úton közlekedők sebességét indokolatlan újabb körforgalommal 
lassítani. Ehhez képest 60 km/h-ás sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre. A júniusi 
Krónikában tájékoztatva lett a lakosság arról, hogy elindul a Pajtika utca és Kápolna sor 
burkolatfelújítási munkáit magába foglaló beruházás. A beruházás összköltsége 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. A munkák a tervek által 
magukba foglaló szakaszon valósulnak meg. A Krónika szeptemberi számában megjelent, 
hogy a keszthelyi Rendőrkapitányság ellenőrzéseket fog lefolytatni az Európa-téren lévő 
körforgalomnál, az ellenőrzés célja a gyorshajtók kiszűrése. A téli időszakra vonatkozóan 
biztosította Mezei Lászlónét, a körforgalomban a hó eltakarítására különös figyelmet fordít az 
önkormányzat. Hófogó nincs az önkormányzat kezelésében. Valóban előnyösebb lenne ilyen 
formán a hóátfúvás kialakítását megelőzni, mint az eltakarítását megoldani. Van a településen 
havária terv, következő ülésén tárgyalja a testület az intézkedési tervet rendkívüli időjárási 
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viszonyok esetére, ezen túl él a polgárőrségnél segélyhívó szám, ami rendkívüli helyzet 
bekövetkezésekor hívható.  
 
Kovács Endre (Pajtika utca): A hó eltakarítása során a gyakorlat az, hogy a Pajtika utcát 
letisztítják, ellenben a Dolomit utcába nem megy be a hótoló. Ha a hótolást végzőnek jelezve 
van, a Dolomit utcát is letisztítja az utolsó házig. Az a rész, ahol pincék vannak, ebben az 
esetben is kimarad. Az utcába nincs kialakítva szennyvízcsatorna hálózat, arra vizet és gázt 
sem vezettetett az önkormányzat, ezen kívül, ha esőzés elmossa az utat, nem állítják helyre.    
 
Bartha Gábor polgármester: A szóban forgó út nem közút, magánterületről van szó. Kérte a 
hozzászólót, amennyiben kivetni valót talál a hó eltakarításában, szóljon az azt végzőnek, 
vagy a hivatal felé jelezze.  
 
Ludvig Tamás Mátyás (Fenyő utca): Az erdei fakitermelés miatt 40 tonnás gépjárművek 
közlekednek a település utcáin. Véleménye szerint a Pajtika utca és a Kápolna sor felújított 
burkolatát hamar tönkretennék, ha a nehéz gépjárművek a felújítást követően is  
közlekednének rajta. Javasolta, az önkormányzat az erdészettel kössön megállapodást. A 
DRV. Zrt. a Fenyő utca végén a legmagasabb ponton februárban automata légtelenítőt 
helyezett ki. A munka után az utca állapota azóta sem lett helyreállítva, óriási lyuk 
éktelenkedik. Kérte a Fenyő utca ezen részének helyreállítását. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szeptember 17-én folytatott le a fakitermeléssel kapcsolatban 
tárgyalásokat, 5 tonnát engedélyező súlykorlátozó táblák elkészültek. Az erdészet tudomásul 
vette, hogy a javítást követően ilyen jellegű gépjárműmozgás ne legyen. Az egész Keszthelyi-
hegységet ki kell termelniük 2014. december 31. napjáig. A Pajtika utca aszfaltozási munkája 
hideg időben fog megvalósulni, így gyorsabb a megszilárdulás. A munkának a jövő héten már 
be kell fejeződni. 
 
Mezei Lászlóné (Borókás utca): Nem hivatalos forrásból november 22. napjáról van 
tudomása. Véleménye szerint erről a lakókat tájékoztatni kell akár olyan formában, hogy az út 
mellé táblát helyeztessen ki az önkormányzat.   
 
Czimondor Csaba (Dolomit utca): Véleménye szerint a hó eltakarításában azóta lehet 
kivetnivalót találni, mióta Lázár Károly végzi. Molnár Tamás munkája kifogástalan volt. 
Megjegyezte, a sportpályán többen is sétáltatják kutyáikat. A sportpályának nem ez a 
funkciója, javasolta tiltó tábla kihelyezését. A településen kóbor kutyák is vannak, velük 
kapcsolatban mit tud tenni az önkormányzat? 
 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat Marcaliban működő gyepmesterrel áll 
szerződésben, már sor került befogott kóbor eb elszállítására is. A sportpályának van 
gondnoka, rajta kívül a település lakó közül sokan segítik a pálya rendben tartását. Talán, ha a 
kultúrház mögötti park elkészül, a gazdák kutyáikat nem a futballpályán futtatják. Kérte a 
felszólalót és a jelenlévőket, ilyen esetben szóljanak az állat gazdájának. A pálya valóban nem 
ezt a célt szolgálja. Lázár Károly felé a téli eligazításon tolmácsolva lesz a Dolomit utca 
lakóinak a nem megfelelő hótolásra vonatkozó észrevétele.  
 
Kovács Endre (Pajtika utca): Többször szóvá tette az állatok gazdájának, hogy nem a 
megfelelő helyet választották, erre az a válasz érkezett, hogy a kutya jelenlétét a pályán 
semmi sem tiltja. Ezért is tettek javaslatot tiltó tábla kihelyezésére.   
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Rénes Péter (Gagarin utca): Kérdezte, Keszthely és Cserszegtomaj között kerékpárút 
kiépítésére van –e szándéka az önkormányzatnak, erre nyílik –e pályázati lehetősége?  
 
Bartha Gábor polgármester: Az utóbbi években nem került ilyen tárgyú pályázat kiírásra. 
Az önkormányzatnak nincsenek rendelkezésre álló tervei a témában. A jövő évre 
megfogalmazódott egy pályázati csomag önkormányzatok részére, mely többek között 
kerékpárút kialakítását is magában foglalja.  
 
Mezei Lászlóné (Borókás utca): Mi a módja annak, hogy a GPS készülék a település azon 
utcái, utcarészeit is felismerje, amit jelenleg nem tud beazonosítani, illetve olyan módon 
aktualizálva legyen, hogy egy utca lezárása is bekerüljön a rendszerbe? 
 
Bartha Gábor polgármester: Véleménye szerint ebben a naprakészség megoldása 
lehetetlen. Cserszegtomaj rövid határidővel a rendszer naprakész vérkeringésébe nem fog 
bekerülni. 
 
Mezei Lászlóné (Borókás utca): A településről a Krónika című lapban megjelent térkép 
nagyon jó, viszont a Borókás utca a valóságban nincs összekötve közvetlenül a Pajtika 
utcával. 
 
Bartha Gábor polgármester: A térkép javítható, megköszönte az észrevételt. 
 
Bajusz László (Fenyő utca): Megköszönte a Pajtika utca utolsó oszlopára kihelyezett 
közvilágítási lámpatestet. A légtelenítő kihelyezése után visszamaradt állapotot a Fenyő 
utcában aszfaltozással helyre kell állítani. 
 
Bartha Gábor polgármester: A szolgáltatókkal nehéz egyezségre jutni, a légtelenítést el kell 
végezni. Egyéb hozzászólás javaslat hiányában megköszönte a részvételt a jelenlévőknek. A 
közmeghallgatás 20 óra 25 perckor lezárult. 
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