
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 
24-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                         Cserszegtomaj, dr. Bakonyi K. u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás és Partics Gyula képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Fogarasi Andrea, Szalai Erzsébet, Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  így határozatképes. Elekes István képviselő nem jelezte a távolmaradását, sem annak 
okát.  A tegnapi budapesti rendezvényen sem jelent meg, annak ellenére, hogy a meghívót Ő 
is megkapta. Az ülést 16 óra 02 perckor megnyitotta. 
A kiküldött meghívóban 4 napirendi pont szerepelt, az Egyebek pontba eddig nem érkezett 
anyag. 
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
napirendi sort. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi sort. 
 
 

1. Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
állami támogatásáról szóló pályázati kiírás 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszöni Szalai Erzsébetnek az átfogó 
munkát. 
A határozati javaslat két változatban készült. Először az a.) változatot teszi fel szavazásra. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 nem szavazattal nem támogatja a határozati javaslat a.) változatát. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat b.) változatát. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.   
 

103/2017.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 
célú tüzelőanyag megpályázásával kapcsolatos tájékoztatót és alábbiak szerint határozott: 
 



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére nem nyújt be 
pályázatot. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: Azonnal  
 
 
 

2. 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  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni Fogarasi Andreának az előterjesztést. Az előterjesztés melléklete a Zala Megyei 
Önkormányzat anyagát tartalmazza. 
Partics Gyula képviselő: Milyen nyomvonalon érinti Cserszegtomajt a bicikliút? 
Bartha Gábor polgármester: A projektgazdák számára sem ismert a végleges nyomvonal. 
dr. Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testület döntése a Zala Megyei Közgyűlés megkeresésére 
irányul. A tagcsere helyett az új tagként történő belépés volna kezelhetőbb, mert Hévíz Város 
Önkormányzatának is van tulajdona az érintett területben. A tulajdonosi hozzájárulás a 
polgármesterre van átruházva. 
Bartha Gábor polgármester: Hévíz terve az, hogy az új buszmegálló megközelíthető legyen a 
kerékpáros hálózaton keresztül. Ehhez kellene a tulajdonosi hozzájárulás. szoros a határidő. A 
levélben foglaltakra kell választ adni, miszerint: 

- Megfizeti-e Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a vonatkozó hatósági díjakat? 
- Vállalja-e a konzorciumi tagcserét? 

A levélben nincsen megjelölve, hogy ki helyett lépne be az önkormányzat a konzorciumba. 
Hévíz helyett biztosan nem, hiszen ők az egész projekt motorjai. A határozati javaslatban 
foglaltak szerint Hévíz céljait is segítenék és nem is haladnának előrébb, mint ahol jelenleg a 
projekt tart. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi elképzelés még változni fog, mivel tulajdonjogi 
kérdések is függőben vannak még.  
Hévíz koncepciója, hogy az a buszmegálló bonyolítja le a helyközi buszforgalmat, a távolsági 
buszok az elkerülő út melletti buszmegállóból indulnának, a kettő között pedig korszerű 
közlekedést biztosító út valósulna meg. A Zala Megyei Közgyűlés nem támogatja azt a 
javaslatot, hogy az úgynevezett Káposztás háromszög északi oldala kerüljön ki a forgalomból. 
Bízik benne, hogy a környezetvédelem előretörésével ez a kérdés is megoldódik majd.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel egyben a határozati javaslatmindkét 
pontjának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 
 
 



104/2017.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala 
Megyei Önkormányzat TOP-3.1,1-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken –
Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt 
megvalósításával kapcsolatos megkeresését és az alábbi határozatot hozza: 

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az együttműködést új 
konzorciumi belépőtagként –amelyet a konzorciumi szerződés is lehetővé tesz - tudja 
elfogadni. A kerékpárút jelenleg ismert nyomvonalának egy része Hévíz Város 
Önkormányzata tulajdonában van (0102/8. hrsz., 0102/11. hrsz.). A többi, ezzel 
kapcsolatos kötelezettséget, a konkrét tények ismeretében fogja tudni vállalni, melytől 
jelen információk alapján nem zárkózik el, egyben jelzi, hogy a tulajdonviszonyok 
rendezésével kapcsolatos eljárások folyamata kedvezőtlen esetben túl lépheti a 
megvalósítási tervben szereplő határidőt, illetve az ingatlan vásárlások (kisajátításokat 
is beleértve) tervezett költségeit. 

2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a konzorciumba történő új tagként  való 
belépésével, a tényleges költségek ismeretében tudja vállalni a támogatási szerződés 
hatályba lépését megelőzően a jelentkező hatósági díjak megfizetését költségvetése 
általános tartalékából. Felhatalmazza a polgármestert a témával kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére. A végleges döntés meghozatala érdekében a 
konkrét információk birtokában az ügyet ismételten terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Napirenden kívül szeretne kérdést feltenni a Képviselő-
testületnek. A Napsugár és Diósi utca közötti névtelen magánútról lenne szó. Azt szeretné, ha 
ezt az utat az önkormányzat átvenné. Ez a téma már volt korábban a Képviselő-testület előtt. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy tudják nem hivatalos forrásból, hogy Keszthely nyert pénzt, 
amelyből jutna a Hadi út felújítására is. Ebben az esetben pedig felesleges a Hadi út mellett 
még egy utat fenntartani. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: 2008-ban csak így engedték megosztatni a telkeit. 
Amennyiben a Hadi út rendezésre kerül, akkor újra kellene osztatni a telkeket, ami megint 
csak kiadást jelent. Jelenleg minden átmenő forgalom, ami nem fér el a Diósi utcán ezen az 
útvonalon halad.  
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben ez az út önkormányzati tulajdonba kerül, a 
kataszteri nyilvántartásból már nagyon nehezen lehet kivetetni.  
Szeles András György alpolgármester: Ez egy hasonló helyzet, mint a Rezi utcában, csak 
éppen az ellenkezője valósult meg, hiszen az most magántulajdonú út, amit szeretne a 
tulajdonosa az önkormányzattal átvetetni. 
Bartha Gábor polgármester: Az a véleménye, hogy a tulajdonos adja be írásban a kérelmét, 
és a Képviselő-testület majd dönt róla. A Hadi úttal kapcsolatban megkeresik a Keszthelyi 
Polgármesteri Hivatalt, hogy nyilatkozzanak a terveikről. 
 

Itt szeretné megköszönni mindenkinek, hogy a tegnapi emlékmeneten megjelent. A szervezők 
e-mailben köszönték meg a részvételt.  

Mivel a következő napirendi pontban az érintett személy zárt ülés megtartását kérte, ezért 
szavazásra teszi fel a zárt ülés tartását. 



A szavazást követően  megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyetért a zárt ülés tartásával, ezért 16 óra 27 perckor a 
Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. augusztus 29. 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


