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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 
23-án 18 .00 órakor kezdődő közmeghallgatásról  
 
Közmeghallgatás helye: Szabó István Általános Iskola étterme 
                                        Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Partics Gyula és Tolvéth Gyula Tamás képviselők. 
Elekes István képviselő szülőként van jelen. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről:Horváth Ferenc településüzemeltetési vezető, Illés Andrea, 
Simon Aladár, Szalai Erzsébet, Csányi Bernadett, Boros Lajosné és Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
 
Meghívott vendégek: Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Szalai Klára óvodavezető. 
  
A közmeghallgatáson megjelent a lakosság részéről: 23 fő 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a közmeghallgatást 18 óra 55 
perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a közmeghallgatás Képviselő-testületi ülésnek minősül,az 
elhangzottakról jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Amennyiben a hozzászólók úgy vélik, 
hogy a kérdéseikre kapott válaszokkal nem elégedettek, vagy írásban szeretnék a válaszokat 
megkapni, a nevüket és a címüket mondják jegyzőkönyvbe, de azok a nyilvánosságra hozott 
jegyzőkönyvben nem fognak szerepelni. 
Kéri a képviselőket, hogy helyezzék határozatképességbe magukat. 
Kéri Elekes István képviselőt, hogy üljön a képviselők közé, amit nem tett meg. 
Mivel Elekes István képviselő a lakosság körében foglalt helyet, így nem képviselőként van 
jelen, így megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 taggal határozatképes. 
Tájékoztatásul az alábbiakat szeretné megosztani a jelenlevőkkel: 

- Vargáné Orbán Anikó cserszegtomaji lakos megkapta a torta Oscar-díjat a Londonban 
megtartott gálán. Szívből gratulál az alkotónak az elért eredményért.  

- A mai napon az Aranykorúak Nyugdíjas Klub csapata első helyezést ért el az országos 
bűnmegelőzési vetélkedőn. Gratulál a Nyugdíjas Klub csapatának. 

- A település fejlődése töretlen, folyamatosan nő a lakosságszám, a jövő heti Képviselő-
testületi ülésen közel 20 újszülöttet és szüleiket köszönti a Képviselő-testület. Úgy 
tűnik, a helyi kondíciók szimpatikusabbak, mint a többi településé, hiszen zömében 
fiatal, kisgyermekeket nevelő családok költöznek ide. 

- Az utak felújítására a költségvetés 10 %-nak megfelelő összegből tudnak költeni, 
ugyanis ez az az összeg, amelyet az önkormányzat a saját bevételeiből szabadon 
választott célra használhat fel. Több olyan beruházás is van, amelyik a jövő évben fog 
befejeződni. 

- Épült egy új tároló, ahol a folyamatosan bővülő géppark egyes elemeit tudják tárolni. 
Az év folyamán beszerzésre került egy új furgon, egy kisbusz a helyi sportegyesület 
részére, egy elektromos autó és kisgépek, adapterek, amik a fizikai állomány munkáját 
segítik.  



2 
 

- Kialakításra került a Vadász utcában a régi játszótér megújításával egy, az EU-s 
normáknak is megfelelő közösségi tér, amelyet máris fejlesztenek, hiszen döntés 
született arról, hogy a  játszótér egy térköves járdával bővül, ami további szórakozási 
lehetőséget jelent a játszóteret használó gyermekeknek.  

- Örömmel tudatja, hogy jó e párbeszéd a Képviselő-testület tagjai és a lakosság között, 
a költségvetést is az ajánlott és kért fejlesztések alapján módosították. 

- A költségvetés fő számai nőttek, mivel több támogatást kapott az önkormányzat, mint 
ami eredetileg a költségvetésbe betervezésre került, de ezeket a támogatásokat előre 
meghatározott célra lehet csak fordítani.  

- Sajnos a párbeszédnek van rejtett formája is, amivel a Képviselő-testület kénytelen 
foglalkozni, de kijelentheti, hogy aki név nélkül, „álarcban” valótlan információk 
alapján próbálja a település lakosságát befolyásolni, a közhangulatot rombolni, az 
gondoljon arra, hogy az általa kiemelt hivatali dolgozók 3200 lakos ügyeivel 
foglalkoznak, 170 km-es úthálózat és több, mint 20 km2-es terület minden problémáját 
kezelik. A köztisztviselői állomány munkabére egy keret összeg, ez van megjelölve a 
költségvetésben, a megvalósulása pedig a zárszámadásban megtekinthető. 
A polgármester illetménye pedig a Képviselő-testület döntésén alapul, ami nyilvános 
és megtalálható a hivatalos honlapon is. A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja 
10.000 Ft/hó, a bizottsági elnökök tiszteletdíja 50.000 Ft/hó, az alpolgármester 
tiszteletdíja pedig 148.000 Ft//hó.  Ezen kívül az önkormányzat intézménye az óvoda 
és a közétkeztetési központ is.  

- A törvényi előírásnak megfelelően 2017. szeptember 01-től ki kell alakítani egy tiszta 
bölcsődei csoportot az óvodában, ennek kialakítási költségeire benyújtották a 
pályázatot.  

- Az élelmezés tekintetében arra hívja fel a figyelmet, hogy az EU-s pályázat, amelynek 
keretén belül megújult a konyha ez év végén lejár, ezután az élelmezésnek lesz 
lehetősége más igényeket is kielégíteni.  

Felhívja a figyelmet, hogy ez egy Képviselő-testületi ülés, ezért kéri, hogy a hozzászólások 
közösségi érdekeket és kérdéseket érintsenek és az időtartamuk ne haladja meg a kettő percet. 
Várja a kérdéseket. 
Elekes István: Az óvodába járó gyermekek szüleinek a kérését tolmácsolja. Úgy vélik, hogy a 
közel 30 fős csoportok nagy terhet ró a nevelőkre, az óvónőkre és a dadusokra egyaránt. 
Sajnos a közel 80 gyermekre csupán 6 db WC jut, amit képtelenség tisztán és higiénikusan 
tartani, ez pedig melegágya a betegségeknek, fertőzéseknek. 
A másik kérdése az lenne, ha a pályázat nem nyer, akkor tervez-e az önkormányzat plusz 
termeket kialakítani, hogy a zsúfoltságot csökkentsék.  
Bartha Gábor polgármester: Az óvoda az önkormányzat fenntartásában álló önálló 
intézmény, amennyiben bármilyen kérdése van, forduljon az óvodavezetőhöz. A Képviselő-
testület előtt volt az óvoda fejlesztésének vizsgálata, ebből is az látszik, hogy a Képviselő-
testület áldoz arra, hogy egy független szakértővel  vizsgáltassa meg az óvoda helyzetét.  
A kérését hivatalosan is fogja tolmácsolni az óvodavezetőnek, és kéri, hogy a közoktatási 
szakértő is térjen ki erre a kérdésre a jelentésében. 
Elekes István: Számára nem elfogadható a kapott válasz, de majd utánanéznek. 
A következő kérdése, hogy mi az oka annak, hogy a „régi” óvónők elhagyták az óvodát? Ők 
mindannyian cserszegi lakosok voltak, nem érti, hogy miért kellett őket elküldeni, illetve 
lehetetlenné tenni az itteni munkájukat, és helyettük más településekről bejáró óvónőket 
alkalmazni? 
Bartha Gábor polgármester:  Mint már említette, az óvoda önálló intézmény, az óvodavezető 
irányítása alatt áll. Tud róla, hogy több óvónő is elhagyta az óvodát. Mint képviselő, Elekes 
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István is rendelkezik erről információkkal, nem a közmeghallgatás során kellene ezt a kérdést 
megvitatni.   
Helyi lakos: A férje, mint szülő tette fel a kérdést, ezért kéri, hogy ne személyeskedjen.  
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat, mint fenntartó nem szól bele az óvoda 
személyi állományának a változásaiba, annak koordinálása és megoldása az intézmény 
vezetőjének a feladata. 
Elekes István: Ő szülőként fordult a vezető óvónőhöz, de nem kapott érdemi választ és 
támogatást sem. Ő itt azokat a szülőket is képviseli, akik nem tudtak eljönni és végigülni a 
több órás önreklámot.  
Úgy véli, hogy nem kapott választ a kérdésére.  
Helyi lakos: Az általa képviselt egyesület, az Alternatíva Természetbarát Egyesület 
csatlakozik a Zala Megyei Klímastratégia kidolgozóihoz, szeretnének az újságban is 
bemutatkozni és a munkájukhoz kéri a jelenlévők és a  Képviselő-testület támogatását is. 
Vannak már olyan városok az országban, ahol kinevezésre kerültek klíma referensek, kérdezi 
a Képviselő-testülettagjait, hogy lenne-e lehetősége erről akár egy Képviselő-testületi ülés 
keretén belül beszélni? 
Bartha Gábor polgármester: Úgy gondolja, hogy a biodiverzitás érdekében megvalósított 
beruházások – így az ökopark, a napelemes szigetszerű világítást biztosító lámpák, az 
elektromos autó – mind azt jelzik, hogy a Képviselő-testület nyitott a környezet védelmét 
célzó javaslatokra, ötletekre. Kéri a felszólalót, hogy keresse meg a nagyközség főépítészét, 
és a készülő Arculati Kézikönyvbe is kerüljenek be a javaslatai, amennyiben azokkal a 
főépítész is egyetért. Bátorítja a felszólalót, hogy keresse őket ebben a témában. 
Helyi lakos: Az óvodai témához szeretne hozzászólni. Budapestről költöztek ide, jelenleg a 
kisebbik gyermeke jár az óvodába. A nagyobbik is ide járt, nagyon szerették azt a légkört, ami 
akkor a gyermekeket körülvette. Az elmúlt másfél évben azonban ez megváltozott, nagy 
zavart észlel az óvodán belül. Hiányoznak a régi óvónők, úgy véli, az újak nem birkóznak 
meg az adódó helyzetekkel, problémás a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás és 
nem látja megfelelőnek a fejlesztés színvonalát sem. Mindezekkel a problémákkal már 
megkereste az óvodavezetőt, aki azt kérte, hogy legyenek a szülők türelemmel. Ő úgy látja, 
hogy nem változott semmi és nem is próbálnak változtatni a kialakult helyzeten.  
Bartha Gábor polgármester: Ezt nem szívesen hallja, de megígéri, hogy utánajár a 
helyzetnek. Van esetleg megoldási javaslata? 
Helyi lakos: A fő problémát abban látja, hogy megszűnt a szülők-óvónők-vezetőség közötti 
kommunikáció. Nem hibáztat senki, de szeretné, ha ez a helyzet gyorsan megoldódna. 
Helyi lakos: Egy-egy csoportban 27-29 gyermek van, ez nemcsak a gyermekeknek 
megterhelő, hanem annak a kettő óvónőnek és egy dajkának is, aki ezekkel a nagy létszámú 
csoportokkal foglalkozik.  
Bartha Gábor polgármester:  A változtatáshoz szakmai iránymutatás szükséges, ez alapján 
tudnak csak elindulni. 
Helyi lakos: Miért engedélyezték, hogy a csoportok létszámát megemeljék még 20 %-kal? 
Képtelenség a 28-30 gyermeket felügyelni. 
Bartha Gábor polgármester: Jelenleg majdnem maximális létszámon működik az óvoda úgy, 
hogy 15 nem cserszegtomaji gyermek is jár ide. Egy új csoport létesítése nagy költséggel jár, 
nem csak a helyiség kialakítása, hanem az óvónők és a dajka bére is plusz költséget jelent. Az 
októberi soros ülésen határozott a Képviselő-testület arról, hogy a helyzet tisztázása 
érdekében szakembert bíz meg a felméréssel és szakmai vélemény kialakítását kérte.  
Helyi lakos: Az ő gyermeke 3 hónapon belül mindkét szeretett óvónőjét elvesztette, akik nem 
mellesleg kiváló szakemberek voltak.  
Bartha Gábor polgármester: A szakértő ezt fogja feltárni. Figyelembe veszi a jelenlegi 
létszámot, és a jövőben várható helyzetet. Ha a szakértő azt mondja, hogy maradhat a 
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jelenlegi helyzet, akkor tovább kell keresni a megoldásokat. A szakértői véleményt a 
decemberi soros ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Amennyiben új csoportot kell indítani, 
az önkormányzat kötelessége ennek feltételeit megteremteni, de ebben az esetben a falu 
lakosainak meg kell érteniük, hogy semmilyen más beruházást nem tudnak majd végrehajtani. 
A többi betervezett fejlesztés csúszik a következő illetve az azt követő évre. 
Helyi lakos: Köszöni a választ. 
Helyi lakos: Kettő kérdése lenne: 
Az egyik, hogy az iskola előtti parkolás gondját hogyan kívánják megoldani? a februári 
Képviselő-testületi ülésen már jelezte, hogy reggel 8 óra körül és délután 3-4 óra között 
lehetetlenség parkolni az iskola előtt.  
A másik kérdése, hogy a Cserszegtomajt Hévízzel összekötő kerékpárút projektje hol tart? 
Bartha Gábor polgármester: Az első kérdésre válaszolva azt mondhatja, hogy az iskola előtti 
parkolás kérdése megoldott, az már más kérdés, hogy a szülők nem hajlandóak az iskola 
melletti parkolót használni, mindenki a főbejárat előtt teszi le a gyermekét, ezért az sem tud 
tovább haladni, aki esetleg az oldalsó parkolókat használná. A jövő évben indul a 
buszmegálló előtti körforgalom építése, akkor még ennyire sem fognak tudni megállni a 
szülők az autóikkal.  Az iskola utca oldalszéle nem egyenes, ahhoz, hogy ott több parkolót 
lehessen létrehozni, ki kellene sajátítani a területeket.  
A második kérdésre a válasza az, hogy alakult egy konzorcium Hahót, Hévíz, Keszthely 
települések részvételével, de a megalakulás után derült ki számukra, hogy a tervezett 
kerékpárút nagy része cserszegtomaji területeket is érint. ez egy 78 millió Ft-os beruházás, 
ami a hévízi buszpályaudvartól a Dobogómajorig tart. 2019. I. félévére kell, hogy elkészüljön 
a projekt, önerőre is szükség van Cserszegtomaj részéről is. Ezzel a projekttel együtt 
megpróbálják a közlekedésfelügyeletnél az ún. Káposztás háromszöget kivonni a forgalom 
alól, de ehhez az kellene, hogy a vastag Kovácsnál lévő kereszteződést kellene rendbetenni. 
Így a Bikedi kereszteződés biztonsága is nagyobb lenne, és a kerékpárút vége a Bikedig 
tartana, nem a Dobogómajor bejáratáig. A Keszthelyi út és a Majori út között szeretnének 
kerékpárutat létrehozni, de a költségvetés 10 %-át lehet csak beruházásra költeni.  
Helyi lakos:  A Pilikáni utca sarkán építettek egy gyönyörű buszmegállót, az a gondja, hogy 
nem állnak meg a buszok és a délelőtt folyamán csak egyszer van lehetősége arra, hogy 
Keszthelyre bemenjen. Ha lekési a buszt, a legközelebbi megálló 1.6 km-re van. Úgy véli, ez 
visszafejlődés, hiszen régen óránként mentek a buszok Keszthely felé. Most is mennek, csak a 
buszvezetők nem állnak meg. Kérdezi, hogy lehetne-e ezen változtatni.  
Bartha Gábor polgármester: Továbbítja a kérést a buszok üzemeltetését végző cégnek. A 
menetrendet úgy változtatják meg, hogy meghívják az önkormányzat képviselőjét a 
megbeszélésre, akkor kell tudni konkrétumokat elmondani. A következő megbeszélésen 
felveti a problémát.  
Helyi lakos: 66 éve él Cserszegtomajon. Az ingatlanadó miatt jött, azt szeretné elmondani, 
hogy nagyon soknak találja. A párjával együtt nyugdíjasok, abból az összegből nem tudják 
kifizetni a 300.000 Ft-os ingatlanadót. Meddig marad ez így? Az üres területért, amit 
kaszálnak, miért kell fizetniük? Megnézte a Rendezési Tervet is, a telküket nem érinti a 
fejlesztés. A kulturális rendezvényekre meg több millióért jönnek a fellépők? 
Bartha Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság éves kerete 9 millió Ft az egy milliárdos 
költségvetésből. A község költségvetését 60 %-ban biztosítja az önkormányzat, az állam 
csupán a 40 %-ot teszi hozzá. A tavalyi évben a lakosok részére 60 millió Ft-ot engedett el az 
önkormányzat az építményadó tekintetében és 7 millió Ft-ot a mezőgazdaságilag művet 
területek tekintetében. A Megyei Agrárgazdasági Kamara adja ki az igazolásokat, amely 
alapján az adóhatóság felmentést ad a fizetési kötelezettség alól.  
Az ingatlanok után fizetendő adó eddig is létezett, de amíg 2009-ben a lakosság 1/6 része 
fizette be, mert a helyben lakók kedvezményt kaptak, addig ma a teljes lakosság fizetni 
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köteles. A Képviselő-testület olyan adónemeket alkalmazott, amelyek alapján 
kiegyensúlyozottabb és ezáltal igazságosabb az adó mértéke. Így az egy háztartásra jutó adó 
összege 5.000-7.000 Ft évente.  
Helyi lakos: Ők már kérdezték a Kamarát, hogy milyen növényt kellene ahhoz ültetniük, hogy 
megkapják a felmentést, de nem tudtak segíteni nekik. Eladni nem tudják a területet, mert 
nincs rajta víz.  
Bartha Gábor polgármester: A vízellátás kérdése a DRV-hez tartozik.  
Elekes István: Képviselőként válaszolna: Ő nem szavazta meg ezt az adórendeletet. Úgy véli, 
nem véletlenül a választások előtt felezték meg az addigi 20 Ft/m2 adómértéket 10 Ft/m2-re. 
Arra hivatkoztak, hogy azért kell bevezetni az adót, mert megkapta az önkormányzat az iskola 
üzemeltetését, ami plusz költséggel jár. Amikor megkapták üzemeltetésre az iskolát, a 
költségek 60 %-át is biztosította az állam. Az iskolát 3 hónapig üzemeltette az önkormányzat, 
utána visszavette a KLIK, az adó pedig megmaradt.  
Bartha Gábor polgármester: HA valakinek van mezőgazdasági művelés alatt álló telke, annak 
az Agrárkamara megadja a felmentést.  
dr. Milus Lajos jegyző: Az ingatlanok m2 szerinti értéke 1000 Ft/m2. Ha a telkük 30.000 m2, 
ez az érték 30 millió Ft. Kaphatnak felmentést az adózás alól, abban az esetben, ha kérvényt 
nyújtanak be a jegyzőhöz, aki megvizsgálja a körülményeiket, tulajdonukat és ha az adó 
kifizetése a megélhetésüket súlyosan veszélyezteti, felmentést ad az adó megfizetése alól. A 
mezőgazdaságilag művelt területekre azért kapnak kedvezményt  az ingatlantulajdonosok, 
mert a jogalkotó célja az, hogy a föld gyümölcsözzön.  
Helyi lakos: 70 évesen már nem tudják a földet megművelni. Az ingatlanukon található 
gázvezeték után is ők fizetik az adót.  
Bartha Gábor polgármester: A magántulajdon szent, annak vizsgálatát csak a tulajdonosa 
vagy hivatalos szerv kérheti.  
Az ingatlanadó mértéke maximálisan m2-ként 1.300 Ft. Cserszegtomajon csak 10 Ft/m2. Azt 
is tudomásul kellene venniük az itt lakóknak, ha az önkormányzatnak nincsen saját bevétele, 
akkor nem kap támogatást az államtól sem. Ahol nem telek- és építményadó van, ott 
kommunális adót vezettek be. A cserszegtomaji ingatlantulajdonosok nagy része 2.000-7.000 
Ft telekadót fizet. HA kommunális adót vezettek volna be, ezek a tulajdonosok az éves 
telekadójuk  3-10 szeresét fizetnék ki kommunális adóra. A cél az volt az adómérték 
meghatározása során, hogy annyi adóbevétel legyen, mint amennyi az előző években volt, 
amikor a lakosság 1/6 része fizetett csak adót.  
Helyi lakos:  Nekik nem jut semmi az adóbevételekből. Csak a világítás kérdése oldódott 
meg, messze laknak, nem ide hordták a gyermekeiket óvodába, iskolába sem.  
Bartha Gábor polgármester: Nyújtsák be a kérelmüket az adóhatósághoz. A területüket 
műveltethetnék gazdálkodókkal is, abban az esetben is járna a felmentés az adófizetési 
kötelezettség alól.  
Helyi lakos: Lehetne-e arról szó, hogy a cserszegtomaji lakosok kedvezményes bérletet 
kapnak a gyenesdiási strandokra? Sok cserszegtomaji családdal találkozott idén nyáron is, így 
biztosan többen is igénybe vennék a strandot.  
Bartha Gábor polgármester: Felveti a kérdést a gyenesdiási polgármesternek. Úgy gondolja, 
hogy Gyenesdiás sokat tett azért, hogy a strandjai ilyen minőségben álljanak a látogatók 
rendelkezésére. De az is fontos, hogy mennyien látogatják a strandokat, ebben a tekintetben 
verseny is van a Balaton-parti települések között. 
Helyi lakos:Az lenne a kérése, hogy a Dr. Vajkai Aurél utcában helyezzenek ki 
forgalomlassító, a biztonságra figyelmeztető táblákat és tükröket is, mert a fiatalok a 
mélyutakban száguldoznak és aki szembe jön, lehetősége sincs félrehúzódni, és ebből 
balesetek adódnak.  Ebben az utcában fel lett újítva egy szakasz, szeretné kérdezni, hogy a 
felújítást már befejezték, vagy további részeket is terveznek felújítani? 
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Bartha Gábor polgármester: Abban az utcában még nem fejeződtek be a munkálatok. A 
felújításnak azért lett ott vége, mert onnantól magánterületek vannak. Örül a felvetésének. 
Sajnos itt is azt kell mondania, hogy a közlekedési kultúrának kellene javulnia. az Arculati 
Kézikönyvben fontos lenne ezt is belevenni, mivel annak elfogadása által a jelenlegi állapotok 
bizonyos szinten konzerválódni fognak. Az a probléma azzal az úttal, hogy nincs elég hely, 
ahová bármilyen táblát kihelyezhetnének. Megoldást jelentene a negatív fekvőrendőr 
kihelyezése, mert a pozitív fekvőrendőrt a lakosok nem szeretik, és volt olyan hely, ahonnan 
le kellett szereltetni. A lakosság sokat tudna azzal is segíteni, hogy a telkükön lévő bokrok, 
fák kilógó ágait levágják, hogy ez se akadályozza a közlekedést.  
Helyi lakos: Átküldi az interneten keresztül a koordinátákat. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni szépen, és egyben kéri a Polgárőrséget, hogy 
gyakrabban járjanak azon az utcán is. 
Helyi lakos:  Több kérdése is lenne: 

- a tavalyi közmeghallgatáson is kérte, hogy a Palotai utca – Barát utca 
kereszteződésében rendezzék az elsőbbségadási viszonyokat,  

- a  Ménes utca – Bikedi sor kereszteződést is biztonságosabbá kellene tenni STOP tábla 
kihelyezésével,  

- Akácfa utca felső végén épült egy díszfaiskola, aki teljesen kirakta a határszélre a 
kerítését, annak ellenére, hogy a szomszédai mind beljebb rakták azt, így a kerítés kb. 
20 cm-re van az aszfalt szélétől. Ugyanez van a Diófa és Kőris utcákban is, így 
leszűkülnek az utcák. A Hosszú utcában sem fér el egymás mellett két autó. 

- Közvilágítás: A Hosszú utcába kellene még legalább 2 db lámpa, sok ott a gyalogos és 
a kerékpáros, a lovardától lefelé pedig teljesen sötét az utca. A Barát utca – Határ 
utcán a lámpák 70 %-a nem működik. A Palotai utcának azon részére, ami a Kőris 
utcáról nyílik, szeretnének 2 lámpát kérni.  

- A közvilágítás javítását végző cég nem reagál elég gyorsan a megkeresésekre, és azt is 
csak most tudta meg, hogy csak éjjel dolgozhatnak. Nem engedheti meg a falu 
magának, hogy addig, amíg a javítást elvégzik, bekapcsolják a közvilágítást, hogy ne 
éjjel kelljen dolgozniuk? 

Bartha Gábor polgármester: Kérdezi a községgazdát, hogy melyik típusú lámpák vannak 
kihelyezve a Barát és a Határ utcákba? 
Simon Aladár községgazda: A német-lengyel lámpák vannak oda kihelyezve, 9-10 db. Ezek a 
kisebb teljesítményű lámpák.  
Bartha Gábor polgármester: Ezek a lámpák gyalogos forgalom irányfényeinek tekinthetők. 
A másik, magyar gyártmányú lámpa erősebb fényű. A lámpák cseréje csupán szervezési 
kérdés.  
Simon Aladár községgazda: A Hosszú utcában vannak rendes közvilágítási lámpák is.  
Bartha Gábor polgármester: A közvilágítás biztosításához folyamatosan szereznek be 
lámpákat. A karbantartó céggel kapcsolatosan annyit tud mondani, hogy nem az 
önkormányzaton múlik, hogy kivel köti meg a szerződést, csupán néhány olyan cég van, 
akinek van engedélye a javítási munkák elvégzéséhez. Az önkormányzathoz nem érkezett 
kérés, hogy kapcsolják be nappal a közvilágítási lámpákat. A hiba bejelentésétől számított 3 
napon belül kellene eljárniuk.  
Simon Aladár községgazda: 3 napon belül jelzik, hogy mikor jönnek ki javítani. Ez a cég 
sokkal gyorsabb, mint a régebbi volt. az internetes felület gyorsította az ügyintézés és a javítás 
folyamatát.  
Bartha Gábor polgármester: A közlekedéssel kapcsolatos kérdéseire annyiban tud válaszolni, 
hogy a Barát utca – Palotai utcai kereszteződéssel kapcsolatosan már tavaly kértek 
állásfoglalást a rendőrségtől, de ez nem érkezett meg. A Bikedi sori kereszteződéssel 
kapcsolatban azt mondatja, mint tavaly, hogy annak a kereszteződésnek csak az egyik oldala 
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van cserszegtomaji területen, így oda nem tudnak kihelyezni másik táblát. A telekhatárokkal 
kapcsolatosan annyit mondhat, hogy a magántulajdont védi a törvény, a kerítést lehetősége 
van a tulajdonosnak akár a telekhatárra is kitenni. De probléma esetén a katasztrófavédőknek, 
a tűzoltóknak is kell a hely. Ezért fontos, hogy az utak rendezettek legyenek. Az 
önkormányzat 8 fizikai dolgozója jut 20 km2-re és 170 km úthálózatra. Sajnos a falu lakói 
nem gondolnak a lakostársaikra, és az évtizedek óta meglévő vízelvezető árkokat is 
betemetik, mert az ő területükre esik, így az nem tudja ellátni a feladatát és más lakosoknak a 
felgyülemlett víz komoly károkat okoz. 
Helyi lakos:  Amennyiben a Hosszú utcán van közvilágítási lámpa, lehetne, hogy az oda kért 
lámpák a Palotai utcára kerüljenek kihelyezésre? 
Bartha Gábor polgármester: Így tehát akkor a Hosszú utcára és a Palotai utcára is 
kihelyeznek kettő-kettő lámpát.  
Helyi lakos: Azt szeretné kérni, hogy a temetőkből, legalább halottak napja előtt szállítsák el a 
szemetes konténereket.  
Bartha Gábor polgármester: A szolgáltatótól megrendelték a szállítást, de nem érkeztek meg.  
Helyi lakos: Sajnos, oda hordják a kommunális szemetet is.  
Bartha Gábor polgármester: Azért, hogy a szemétszállítás díja ne emelkedjen, 2.7 millió Ft-ot 
adnak a közös pénzből a szemétszállító cégnek. Az idei évben ezen kívül 1.8 millió Ft-ba 
került a lomtalanítás. Ebben az összegben pedig nincs bent az, amennyibe a házaktól a 
gyűjtőpontokig taró szállítás került az önkormányzat dolgozóinak.  
Helyi lakos: Az erdőszél teli van szeméttel. Megoldható lenne, hogy a polgárőrök többet 
járjanak arra? 
Helyi lakos:  A környező falvakban ősszel és tavasszal elhordják a zöld nyesedéket, amit nem 
lehet meggyújtani. Itt nem lehetne ezt megoldani? 
Bartha Gábor polgármester: A zöld hulladék elszállítása országos probléma. Az öko parknál 
van 3 db tároló, ahová lehet nyesedéket elhelyezni. Itt is az a gond, hogy a levelek közé 
bekerül más szemét is.  
Helyi lakos: Kérdezi, hogy van-e esély arra, hogy az adórendeletet felülvizsgálják? Ő 1 millió 
Ft-tal tartozik, ez az összeg ebben az évben még 200.000 Ft-tal növekedni fog.  
Bartha Gábor polgármester: Ezek szerint 100.000 m2-es területe van? 
Helyi lakos:  Ez az összeg az 5 évre visszamenőleg fizetendő adó.  
Bartha Gábor polgármester: Tehát kettő hektár területe van. Az adórendelet felülvizsgálata 
nincs tervben ebben az esztendőben. Amennyiben könnyítést szeretne kérni, lehetősége van az 
Agrárkamarától igazolást kérni, vagy vizsgálat lefolytatását kérheti a jegyzőtől, ha az adó 
kifizetése a megélhetését veszélyezteti.  
Sajnos, jelenleg a kérések teljesítéséhez sem elegendő a költségvetés. Az pedig tény, hogy a 
jelenleg megjelenő pályázatok nem a cserszegtomaji viszonyokra íródtak, tehát nem sok esély 
van nyerni ezeken. Ennek ellenére pályáztak a bölcsőde kialakítására, és ételszállító autóra is.  
Helyi lakos: Mivel a területén át húzódik a DRV fő nyomócsöve, ezért nem engedi még 
gyümölcsfákkal sem betelepíteni, ezért nem kapnak a NAK-tól igazolást. Azt látja 
megoldásnak, ha a Képviselő-testület támogatná az ingatlanának külterületbe vonását.  
Bartha Gábor polgármester: Konzultál ebben az ügyben a főépítésszel. Kérdezi, hogy mikor 
vásárolták az ingatlant? 
Helyi lakos: 2012-ben. 
Bartha Gábor polgármester: Éppen 5 évre visszamenőleg lehet kivetni az adót.  
Helyi lakos: A Várvölgyi úton a Szőllős utcai kereszteződésnél van a Falukapu, addig 
90km/h-s sebességgel lehet haladni. Így életveszélyes kikanyarodni a Várvölgyi útra. 
Terveznek-e arra járdát, közvilágítást, kerékpárutat, táblakihelyezést? 
Bartha Gábor polgármester: Sajnos a Várvölgyi út nem Cserszegtomaj közterülete. A 
kéréseit a közútkezelő felé tudja csak tolmácsolni. Arra volt próbálkozás, hogy a Porkoláb 
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utca – Szőllős utca egyirányú legyen, ami javított volna a helyzeten, de az ott lakók nem 
támogatták az elképzelést.  
Helyi lakos: A Gyötrös-tetőn is ez lesz a megoldás, ha az utat nem tudják kiszélesíteni.  
Helyi lakos: A kommunális adó bevezetése nekik megoldást jelentene a fizetési gondjaikra.  
Bartha Gábor polgármester: Nem lehet diszkriminálni, még pozitívan sem. Az itteni lakosok 
nagy többségének sokkal kisebb telke van. Ezért ők nagyon rosszul járnának a kommunális 
adó bevezetésével. A már említett kettő lehetőséget javasolja.  
Helyi lakos: Már próbálták mindkettőt.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A NAK elfogadja, ha lucernával ültetik be. Az ellen a DRV-
nek sem lehet kifogása és 5 évig terem. 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több hozzászólás, kérdés, kérés nem merült fel, 
megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a közmeghallgatást 22 óra 15 perckor bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. december 04. 
 
 
 
 
 

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

Kemenes Veronika Ágnes sk. 
jegyzőkönyvvezető 


