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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 28-án 
16 órakor kezdődő testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester,Szeles András alpolgármester, Molnár Gabriella, 
Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők. 
 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
intézményvezető.  
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető, Fogarasi Andrea 
beruházási ügyintéző, Simon Aladár községgazda, Varga Viktória vezető tanácsos, 
jegyzőkönyvvezető.  
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
 
Felkérte Varga Viktóriát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint senki nem jelezte a 
távolmaradását. A kiküldött anyagban 10 napirendi pont szerepel. Kérdezte, van e valakinek 
kérdése, kiegészítése a napirendi sorhoz. 
Szeles András alpolgármester: Napirend előtt szeretne hozzászólni. 
Tolvéth Gyula képviselő: Egyebek napirendi pontban javasolta a községszemle időpontjának 
kitűzését megtárgyalni.  
Bartha Gábor polgármester: Felteszi szavazásra Tolvéth Gyula javaslatát a községszemle 
időpontjának megtárgyalásáról.  
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.  
 
Bartha Gábor polgármester feltette szavazásra a napirendi sort. A képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal a kiegészített napirendi sort elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester átadta a szót Szeles András alpolgármesternek a napirend előtti 
felszólalásra.  
Szeles András alpolgármester: A Cserszegtomaji Krónikával kapcsolatban megköszönte a 
mintaszerű munkát Kocsis Zsuzsannának, hiszen a januári kiadásban már német nyelven is 
vannak hírek, illetve esztétikailag is kiemelkedő.  
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1. n a p i r e n d : 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak tett intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés jvk mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az előterjesztést kiegészítve elmondta, 
hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés tárgyában a kapcsolatfelvétel a 
szolgáltatóval megtörtént, a tárgyalások folyamatban vannak. A szabályozási tervvel 
kapcsolatban január 16-án volt egy megbeszélés, ahol többek között a főépítész feladatai és a 
közreműködő civilek feladatai rögzítésre kerültek. A Helyi Értéktárral kapcsolatban született 
testületi döntés decemberben, miszerint részt veszünk a pályázatban. A pályázati keret már a 
megnyitás napján kimerült, így a tárgy igaz hogy napirenden marad, azonban jelenleg nem 
aktuális. Tájékoztatásul elmondta, hogy a településen egy égetéssel kapcsolatban voltak 
bejelentések. Az ügyben a hatóságok a szükséges intézkedéseket megtették. A jegyző úr által  
engedély nem került kiadásra, a helyi rendelet előírásairól történt tájékoztatás. Az érintett 
terület rendbetételével kapcsolatban várjuk a továbblépést.  
Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság az elhangzott kiegészítésekkel 
egyhangúan a beszámoló elfogadását javasolja.  
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában a napirendet az elhangzott 
kiegészítésekkel együtt feltette szavazásra. A szavazást követően megállapította, hogy a 
képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2. n a p i r e n d : 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A költségvetési rendelet a 2014. 
december 31-i tényadatok alapján került módosításra. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúan támogatja elfogadni a 
rendelet módosítását. A rendeletben megjelentek azok a költségvetési tételek, amelyek a 
tavalyi évet érintették.  
Bartha Gábor polgármester: A költségvetési rendelet módosítását 692. 446.000.- Ft-os 
költségvetési főösszeggel javasolja elfogadni. Mivel más hozzászólás a napirendhez nem 
érkezett, feltette szavazásra a határozati javaslatot és a rendelet módosítást.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2015.(I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2014. évi költségvetésében: 
 
1.        Általános tartalék változásai 900070 
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1. 130/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Máltai 
Szeretetszolgálat támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -50 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020    +50 
 
2. 134/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat alapján ingatlanforgalmi 
szakértői vélemény kérése 
Általános tartalék csökkenése     -120 
Dologi kiadás növekedése 066020     +120 
 
3. 132/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi döntés alapján vízbekötés a Vadász u. 
2. szám alatti önkormányzati ingatlanra 
Általános tartalék csökkenése     -318 
Dologi kiadás növekedése 066020     +318 
 

2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
1. Élelmezési Csoport részére kulturális eseményen való részvétel biztosítása 
Általános tartalék csökkenése     -18 
Dologi kiadás növekedése 011130     +18 
 
2. Élelmezési Csoport személyi juttatatásainak előirányzatának módosítása 
Általános tartalék csökkenése     -350 
Személyi juttatások növekedése      +350 
   

3.  Egyéb 
 1. Élelmezési Csoport Felhalmozási kiadásain belüli átcsoportosítás 
 Informatikai Eszközbeszerzés előirányzatának csökkenése  -250 
 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatának növekedése +250 
 
 2. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal előző évek költségeinek visszatérülése 
 Intézményi működési bevételek növekedése 011130  +215 
 Általános tartalék növekedése 900070    +215 
 
 3. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda támogatása 
 Átvett pénzeszköz növekedés 091140    +50 
 Általános tartalék növekedése 900070    +50 
 
 4. Lakossági közműfejlesztés támogatása 
 Állami támogatás növekedése     + 150 
 Átadott pénzeszköz növekedése 011130    + 150 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 692.446 ezer forint. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 
 
Bartha Gábor polgármester feltette szavazásra a rendelet-módosítást. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 
10/2014 (V.29.), 11/2014 (VI.26.) és 13/2014 (IX.17.) 16/2014 (XI.06.) rendeletekkel 

módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
3. n a p i r e n d 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezete  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Kérte 
Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A költségvetést bizottsági ülésen és 
munkamegbeszélésen is tárgyaltuk. Jól kidolgozott munka, a megbeszélt tételek szerepelnek 
az anyagban. A bizottság 654.115 ezer forint költségvetési főösszeggel javasolja elfogadni a 
tervezetet. A kiadási oldal tartalmaz egy 24.336 ezer forintos tartalékalapot. A kitűzött célok 
szerepelnek a költségvetésben, így a bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni a 
költségvetési rendelet-tervezetet.  
Szeles András alpolgármester: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi csoportvezetőnek a 
tavalyi évi és az idei évi költségvetési tervezet összeállításában végzett munkáját, nagyon sok 
segítséget nyújtott a testületnek. Véleménye szerint a testületnek könnyebb dolga van, ha egy 
szakember van mögötte, és a testület elképzeléseit, ötleteit ötvözi az anyagi lehetőségekkel. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A rendelet-tervezet 7. §-ában a szociális étkezők térítési díja 
394 Ft+ÁFA összegben szerepel. Javasolja az összeget 12 forinttal megemelni, azaz 406 
Ft+ÁFA összegre 2015. február 01-től. Indoklásul elmondja, hogy a testület a tavalyi év 
decemberében tárgyalta az étkezés térítési díjak nyersanyagnormáját, aminek 
eredményeképpen az intézményi dolgozók étkezés térítési díja is változott 12 forinttal. A 
költségvetési főösszegeket nem befolyásolja, mivel a már megemelt összeggel lett tervezve.  
 
Bartha Gábor polgármester egyéb hozzászólás hiányában feltette szavazásra a rendelet 
tervezet 7. § (2) bekezdésének módosítását.  A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete  egyhangú, 6 igen szavazattal 
a módosítást elfogadta.  
 
Bartha Gábor polgármester a határozati javaslatot tette fel szavazásra. A képviselő-testület 6 
igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

2/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési 
rendelet 654.115 ezer forint kiadási főösszeggel, 654.115 ezer forint bevételi főösszeggel az 
előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. 
 
 
  



 5

Bartha Gábor polgármester a rendelet-tervezetet a módosítással együtt feltette szavazásra. A 
képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015 (I. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről 

 
 
4. n a p i r e n d 

1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Tolvéth Gyula 
Tamás bizottsági elnöknek.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a napirendet, és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Jogszabályi kötelezettségének tesz 
eleget a testület a módosítással. 
 
Bartha Gábor felteszi szavazásra a napirendet. 
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazat mellett a következő rendeletet alkotta:   
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

5. n a p i r e n d 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A napirendi ponttal kapcsolatban arra kéri Kovács 
Imréné intézményvezetőt, hogy legközelebb a megoldást is ismertesse a testülettel. Nem 
derül ki a kérelemből, hogy a bezárás idejére hol lesznek elhelyezve az esetleges igénylők. 
Kovács Imréné intézményvezető: Elmondja, hogy jelenleg részinformációkkal rendelkezik, a 
gyenesdiási óvodával folynak az egyeztetések. Ott is most van a testületi ülés, ők az előzetes 
egyeztetések alapján egy hetet tudnak vállalni. A rezi óvodával is tárgyalt, de ők is a testület 
döntésére várnak.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A következő kérelmet már úgy szeretné látni, hogy a 
testület számára ne legyen nyitott kérdés, hiszen most olyanról kell dönteni, aminek nem látja 
a végét. Nem tudjuk, hogy kivel van, lesz megállapodás.  
Kovács Imréné intézményvezető: Mivel február 15-ig kell a szülőket tájékoztatni a nyári 
bezárás időtartamáról, így minden településen most tárgyalja a testület.  
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Bartha Gábor polgármester: A 2015. májusi testületi ülésen a két ülés közt megtett 
intézkedések sorában be fog számolni az esetleges megállapodásokról. Amennyiben a 
családoknál a nyári bezárás alatt vis maior helyzet állna fenn, természetesen az önkormányzat 
nevében a szállításnál a szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Bartha Gábor 
polgármester feltette szavazásra az írásban előterjesztett határozati javaslatot. A szavazást 
követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 
 

3/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2015. július 27. – augusztus 21. közti 
időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében.  
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa.  
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Kovács Imréné intézményvezető 
 
6. n a p i r e n d 

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót dr Milus Lajos 
jegyzőnek.  
dr Milus Lajos jegyző: Megköszönte a képviselő-testület támogatását, hogy a hivatal ilyen jó 
munkakörülmények között dolgozhat.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte a hivatal segítségét, amit a képviselő-
testület felé tanúsít. Reményét fejezte ki, hogy a jó kapcsolat a továbbiakban is megmarad. A 
bizottság egyhangú, három igen szavazattal támogatja elfogadni a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a hivatal munkáját, a jegyzőt úrét azért különösen, 
hiszen most kellett beilleszkednie, ami véleménye szerint jól sikerült. A fejlesztési lépések, 
ami a személyi és technikai állományt is érintette, visszaigazolódni látszanak.  
Bartha Gábor további hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az írásos előterjesztést. 
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egyhangú, 6 igen szavazattal a Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolóját elfogadta.  
 
7. n a p i r e n d 

Tájékoztatás képviselő méltatlanságáról szóló szabályozásról, képviselői 
kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Tolvéth Gyula Tamás 
bizottsági elnöknek, a napirend előterjesztőjének.  
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Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A települési képviselőnek vannak írott és íratlan 
kötelezettségei és kötelességei. Nem tudja elképzelni, hogy milyen választói akarat testesül 
meg abban a képviselőben , aki ezeket a szabályokat sorban megszegi – nem jár képviselő-
testületi ülésre, bizottsági ülésre, nem vesz részt községi rendezvényeken. Nem gyakorolja 
képviselői kötelezettségét, nem jelzi távolmaradását az ülésekről SZMSZ-ben meghatározott 
módon. Ezen túlmenően vannak törvényi dolgok is.  
Az előterjesztés köztartozásmentes adatbázisba történő felvételének kötelezettségéről szóló 
szövegrészt olvassa fel.  
Nagyon sajnálja, hogy pont az érintett képviselő nincs jelen. Felkéri a polgármestert, hogy 24 
órán belül kérjen tájékoztatást az érintett képviselőtől, a tárgyalt előterjesztés alapján, mivel 
erről a testületnek dönteni kell, ez törvényi kötelezettsége. Ezzel a módosítással kéri a 
határozati javaslatot elfogadni.  
Szeles András alpolgármester: Egyetért Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnökkel. Nem látja 
azt a komolyságot a képviselő úrban, ami egy 3 ezer fős település felé irányul. Aki jelen van, 
mindenki teljesítette a kötelességét, éppen azért, mert tenni szeretne a közösségért. 
Bartha Gábor polgármester: A Megyei Kormányhivatal is érintett ez ügyben annyiban, hogy 
a képviselőnek a kormányhivatal felé is tájékoztatási kötelezettsége van. Tolvéth Gyula 
Tamás bizottsági elnök által kért tájékoztatáskérést mind elektronikus úton, mind pedig 
levélben továbbítja a nem jelen lévő képviselő részére, visszaigazolható módon. Ha ezzel 
kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, azt természetesen jelzi mind a bizottság 
elnökének, mind a képviselő-testületnek. Kérdezte, hogy a határozati javaslatot változtatás 
nélkül  terjeszti elő szavazásra a bizottság elnöke? 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az elhangzott kiegészítéssel, vagyis a határidőben 
történő kiértesítés a testület döntéséről.  
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Bartha Gábor 
polgármester szavazásra tette fel a kiegészített határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

4/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő 
méltatlanságáról szóló szabályozásról, képviselői kötelezettség teljesítéséről szóló 
tájékoztatást az előterjesztés szerint tudomásul veszi, azt elfogadja.  
Felkéri a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a méltatlansági jogintézmény 
szabályait figyelembe véve kezdeményezze a méltatlansági eljárást a kötelezettségét 
megszegő képviselővel szemben ,amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Felkéri 
továbbá, hogy a kezdeményezésről a képviselő-testületnek a következő soros ülésén 
számoljon be.  
Határidő: 2015. február 25. 
Felelős: Tolvéth Gyula Tamás, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
b) Felkéri a polgármestert, hogy Elekes István képviselőt hivatalos levél formájában keresse 
meg és hívja fel arra, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 24 órán belül tegyen 
eleget a Mötv.ben foglalt tájékoztatási kötelezettségének.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
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8. n a p i r e n d 

1. Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. közszolgáltatási 
szerződés felmondásának ügye 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottsági ülésen már tárgyaltuk a napirendet. Az előterjesztés kiküldését követően a HUSZ 
Kft. 2015. 01. 23-i keltezéssel újabb levelet küldött, ennek tartalmát a képviselő-testület 
ismeri. A levélben a szolgáltató arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy 2015. 01. 25-i 
kezdő nappal 6 hónapos felmondási idővel mondják fel. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a napirendet, és sok tekintetben 
értetlenül áll az üggyel kapcsolatban, mert nem érti a szolgáltató szándékát, hiszen érvényes 
szerződése van az önkormányzatnak. Véleménye szerint ragaszkodni kell a hat hónapos 
felmondási időhöz, valamint felkéri a polgármestert hogy folytasson tárgyalásokat ez ügyben. 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja, egyhangú, 3 igen szavazattal. 
Bartha Gábor polgármester: A bizottság megerősítette a testület álláspontját, miszerint a 
szerződésben rögzítettek mellett álljanak ki.   
Szeles András alpolgármester: dr Milus Lajos jegyzőhöz fordul kérdéssel. A levélben az áll, 
hogy a szolgáltató nem tudja garantálni a szolgáltatást, ha az önkormányzat nem nyújt 
támogatást. Ezt jogilag hogy lehet kivédeni, hiszen  bár fordulhatunk bírósághoz, attól még 
nem lesz a szolgáltatás ellátva. 
dr. Milus Lajos jegyző:Szerződés van a két fél között, a HUSZ Kft jelezte, hogy anyagi 
nehézségei vannak, ezért nem tudja a hulladékot szállítani Cserszegtomajról. Amennyiben az 
önkormányzat a veszteségét pótolja, akkor továbbra is ellátja a szolgáltatást. Ha a szerződést 
a HUSZ Kft megszegi, késedelembe esik a két fél esetében, kártérítési lehetőséget biztosít az 
önkormányzatnak. Ezen túl ha vis maior helyzet áll be, a katasztrófavédelemnek kell 
megszervezni a szolgáltatást, amíg nem jön létre a rendeltetésszerű hulladékszállítás a 
településen.  E tárgyban el is küldtük a megkeresést a keszthelyi katasztrófavédelemnek, még 
nem jött visszajelzés, viszont tudomást szereztek a helyzetről. Csak a területen működő 
hulladékszállítóval lehet szerződést kötni, úgyhogy ez behatárolt. Az alkupozíció a fontos a 
Zalaispával történő tárgyalások esetében. Erre hat hónapos időtartam van, ami mindkét fél 
felkészülését segíti a jövőre nézve.  Bízik benne, hogy a szolgáltató nem esik késedelembe. 
Bartha Gábor polgármester: A nyilvánosság felé felelősséggel tartozunk, ezért a februári 
Krónikában tájékoztatást adunk a kialakult helyzetről.  
Partics Gyula képviselő: Kérdezi, hogy az új szerződés megkötése mennyi időt vesz igénybe? 
A szolgáltató nem garantálja a hat hónapos ellátást. A katasztrófavédelemnél nincs kialakult 
gyakorlat erre vonatkozóan, ha a szolgáltató nem biztosítja a szolgáltatást, akkor ki végzi el a 
szolgáltatást? 
Bartha Gábor polgármester: Most abban kell állást foglalnia a testületnek, hogy a hat 
hónapos felmondási időtartamhoz ragaszkodik az önkormányzat. Jelenleg 2018. 12. 31-ig van 
szerződésünk, az alapszerződés a VÜZ Kft-vel köttetett. A HUSZ Kft 8 millió forintot kér 
egy évre, a következő levelében már csak fél évre, ezért nem igazán korrekt tárgyalópartner. 
Véleménye szerint ki kell tartani a hat hónapos felmondási idő mellett. A tárgyalások 
menetéről természetesen a testületet tájékoztatja.  
Szeles András alpolgármester: Véleménye szerint már most el kell kezdeni a tárgyalásokat a 
Zalaispával.  
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Bartha Gábor polgármester: Egyetért Szeles András alpolgármesterrel. Mivel a Zalaispa Zrt-
nek tagjai vagyunk, ezért nem kell közbeszerzési eljárást indítani. 
 
 
 
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

5/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Cserszegtomaj Község hulladékgazdálkodásával kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le és 
arról a Képviselő-testületet tájékoztassa.  
Határidő. 2015. július 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
9. n a p i r e n d 
Kérdések, interpellációk 
 
Tisztelettel köszönti Stirvaki Zoltán helyi lakost.  
Stirvaki Zoltán cserszegtomaji lakos: Jelzéssel szeretne élni a hóeltakarítással kapcsolatban. 
A Kőris utca, Király utca tekintetében lenne észrevétele. A Király utca takarítása során a 
hóeltakarítást végző azt mondta, hogy a Király utca nem szerepel a térképén, ezért azt csak 
privát úton tudná elvégezni. Kéri, hogy ezt az utcát is hómentesítsék, mert ott is van lakos. 
Simon Aladár községgazda: Valóban nem szerepel a térképen. Többször is volt már 
napirenden a kérdés, és megállapítást nyert, hogy a kérdéses utca biztonsággal nem 
takarítható géppel. Meredek és szakadék van a végén. Az ott lakó decemberben volt a 
hivatalban, és kapott hat zsák sót.  
Stirvaki Zoltán cserszegtomaji lakos: Ezt akkor tudja elfogadni, ha jeges az út. Ha havas, 
akkor nem. Kéri a testületet, hogy legyenek rugalmasak ebben a kérdésben.  
Bartha Gábor polgármester: Visszatérő probléma ennek az utcának a hómentesítése. Ígéretet 
tesz a probléma megoldására. Elmondja, hogy ez plusz 900 méter, ami többletköltséget is 
jelent.  
Megköszöni Simon Aladár községgazdának a hó-és síkosságmentesítés megszervezését, 
hiszen a cserszegtomaji utak a környező településekhez képest jónak mondhatók. 
Stirvaki Zoltán cserszegtomaji lakos: A Kőris utcával kapcsolatban tisztában vannak az ott 
lakók azzal, hogy az utca köves utca, nem lehet úgy takarítani, mint egy aszfaltos utat. 
A Kőris utcát pl. a tegnapi napon is saját erőből és pénzből tisztította, lesózta, így amikor arra 
járt a hótoló, nem kellett neki havat tolni. Ez 250 méter oda-vissza üresben, nem lehetne ezt a 
Király utca takarítására fordítani? 
Simon Aladár községgazda: A kérdéses út nagyon meredek, 4-5 éve nem volt takarítva. 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Stirvaki Zoltánnak a jelzését.  
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10. n a p i r e n d 

Egyebek – községszemle időpontjának kitűzése 
 

Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnöknek.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 
2015. évi tavaszi községszemle időpontjának kitűzését, és 2015. március 16-i napban 
javasolja meghatározni, 8.30 órai kezdettel. Javasolja egy őszi községszemle megtartását is, 
ami alapján lehetőség lenne a téli, havas időjárásra való felkészülésre.  
Bartha Gábor polgármester felteszi szavazásra a községszemle időpontjára vonatkozó 
javaslatot.  
A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  
 

6/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi községszemle 
időpontját 2015. 03. 16.-án, 8.30 órai kezdettel határozza meg.  
Határidő: 2015. március 16. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
 
Bartha Gábor polgármester 17.07 perckor ismét megállapította, hogy a képviselő testület 
üléséről való távolmaradását Elekes István képviselő nem jelezte az SZMSZ-ben foglalt 
módon, ezért a rendeletben foglaltak kerülnek alkalmazásra a tiszteletdíjával kapcsolatban.  
 
Bartha Gábor polgármester az ülést 17.08-kor bezárta.  
 

kmf. 
 
 
Bartha Gábor sk. dr. Milus Lajos sk. 
polgármester        jegyző  
 
 

Varga Viktória sk. 
jegyzőkönyvvezető  

  


