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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én 
16 óra 30 perckor kezdődő rendkívüli testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes 
István, Kőműves Károlyné, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné és Román Erika 
képviselők;  
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Varga Viktória vezető tanácsos 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen van. A rendkívüli ülést 16 óra 
30 perckor megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.  
 
A szeptember 19-i ünnepi ülésen 3 képviselő távolmaradása miatt a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság felállítására nem volt lehetőség, a munkaterv alapján a következő soros ülés 
időpontja október 30. napja. Jogszabályi előírás szerint a településen kötelező pénzügyi 
bizottságot működtetni. Első sorban a bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
indokolja a mai rendkívüli ülés összehívását. A meghívó kiküldése óta érkezett több testületi 
döntést igénylő megkeresés, ezek az ülést megelőzően kiosztásra kerültek. Néhány esetben a 
megállapított határidő a következő soros testületi ülés időpontját megelőzi. Amennyiben az 
ülés előtt kiosztott anyagok megismerése miatt képviselőtársai igénylik szünet elrendelését, 
jelezzék. Ezek közül az egyik a II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál támogatására pályázat 
benyújtása, melynek határideje holnap lejár. Javasolta, a testület 3. napirendként tárgyalja az 
ügyet. 4. napirendi pontként javasolta a Szabó István Általános Iskola Intézményi Tanácsba 
önkormányzati képviselő delegálására vonatkozó kérelmének tárgyalását. Tegnap érkezett a 
megkeresés, a megalakult grémiumnak a jövő héten ülést kell tartania. 5. napirendi pontként a 
DRV. Zrt. 2013. évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatásának tárgyalását 
javasolta. A megkeresés tegnap érkezett, a támogatási igény benyújtásának határideje október 
15. napja. Az ügyben már hozott idén döntést a testület, viszont a jogszabályváltozásokat 
követően az idei évtől nem gesztorönkormányzaton keresztül történik a pályázat beadása, 
hanem minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges azt megtennie. 6. 
napirendként javasolta a képviselő-testület 143/2013.(IX.11.) számú határozatának 
visszavonását, melyben belső ellenőrzés lefolytatását rendelte el a Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi Bizottságnak az önkormányzati költségvetésben biztosított kerete 
felhasználására. A Zala Megyei Kormányhivatal állampolgári bejelentés miatt kezdeményezte 
az ügyben állami számvevőszéki vizsgálat lefolytatását. Kiosztotta képviselőtársai részére a 
Kormányhivataltól október 09-én érkezett, a képviselő-testület tagjainak címzett levelét.   
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Az alábbiakról adott tájékoztatást:  
Az október 23-i nemzeti ünnep országos, budapesti rendezvényére szervezi Cserszegtomaj 
jelenlétét. Kérte képviselőtársait, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire a 
fővárosban emlékezzenek együtt, csatlakozzanak az országos nemzeti ünnephez.  
November 10-én Márton-nap alkalmából fáklyás felvonulás lesz, ami Cserszegtomajon 
tradicionális rendezvény. Kérte képviselőtársait az eseményen való részvételre, valamint arra, 
hogy tájékoztassák erről a lakókat. A tájékoztatást természetesen más formában is 
megvalósul. Ugyancsak Márton-nap alkalmából november 11-én lesz az egyházi és civil 
szervezetek találkozója a díszpolgárok és a helyi bortermelők részvételével, egyházi vezetők 
bevonásával, a rendezvény jelenleg szervezés alatt áll. 
Kérdezte képviselőtársait, kívánják –e kiegészíteni a napirendi sorra tett javaslatát? 
 
Kőműves Károlyné képviselő: Bejelentette, interpellálni kíván „Dálnok” témában.  Kérte 
képviselőtársait, interpellációját fogadják be 3. napirendként, mivel 18 órára Zalaegerszegre 
kell érnie, így 17 óra 15 perckor távozik az ülésről. Interpellációja döntést nem igényel, 
ellenben választ vár rá. Megjegyezte, szeptember 11-i ülésen tett interpellációjára a mai napig 
nem kapott választ. 
  
Román Erika képviselő: Jelezte, 8. napirendi pontban bejelentést kíván tenni.  
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását az 
alábbiak szerint.  

1.) Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
2.) Külsős bizottsági tag eskütétele 
3.) Kőműves Károlyné képviselő interpellációja 
4.) II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál támogatására pályázat benyújtása 
5.) Szabó István Általános Iskola kérelme Intézményi Tanácsba önkormányzati képviselő 
delegálására vonatkozóan 
6.) 2013. évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása 
7.) Belső ellenőrzés visszavonása 
8.) Román Erika képviselő bejelentése 

 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Jogszabályi előírás alapján pénzügy bizottságot kötelező a 
településen működtetni. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság a korábban működő Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság 
összevonásával jött létre. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság külsős tagjának Partics Gyulát, 
tagjának Molnár Gabriella képviselőt, elnökének Palkovics Zoltánné képviselőt kérte fel. 
 
Kérdezte Partics Gyulát, elfogadja –e a felkérést?  
Partics Gyula: Nyilatkozott, hogy a felkérést elfogadja. 
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Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Molnár Gabriella képviselőt, elfogadja –e a felkérést?  
Molnár Gabriella képviselő: Nyilatkozott, hogy a felkérést elfogadja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Palkovics Zoltánné képviselőt, elfogadja –e a 
felkérést?  
Palkovics Zoltánné képviselő: Nyilatkozott, hogy a felkérést elfogadja. 
 
Palkovics Zoltánné képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Molnár Gabriella képviselő: Bejelentette érintettségét. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Palkovics Zoltánné képviselő esetében az 
érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az érintettség elfogadását 
elutasította, a szavazásból Palkovics Zoltánné képviselőt a testület nem zárta ki. 
Szavazásra tette fel Molnár Gabriella képviselő esetében az érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az érintettség elfogadását 
elutasította, a szavazásból Molnár Gabriella képviselőt a testület nem zárta ki. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását az alábbiak szerint. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
 Pénzügyi és Kulturális Bizottság  
            Elnökévé:  Palkovics Zoltánné  képviselőt, 
 Tagjává:  Molnár Gabriella  képviselőt  
   Partics Gyula   külsős tagot  
           megválasztja. 
 
A szavazást követően megállapította, hogy két képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta.  
 

152/2013.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 
 Pénzügyi és Kulturális Bizottság  
            Elnökévé:  Palkovics Zoltánné  képviselőt, 
 Tagjává:  Molnár Gabriella  képviselőt  
   Partics Gyula   külsős tagot  
 
           megválasztja. 
 

2.) Külsős bizottsági tag eskütétele 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(eskü szövege a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Mivel Partics Gyula, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagja 
nem képviselő, tőle az esküt ki kell venni. 
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Kivette az esküt Partics Gyulától. 
Eskü szövege: „ Én, ……………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Cserszegtomaj község fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 

3.) Kőműves Károlyné képviselő interpellációja  
 
Kőműves Károlyné képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei nyári Dálnoki 
kirándulással kapcsolatban kíván interpellálni. Kérdezte, a 48 fős kiránduláson az autóbuszt 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata bérelte, vagy fizette? Amennyiben igen, holnap az 
erről szóló számlákat meg kívánja tekinteni. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi osztálya mindig nyitva áll a képviselők előtt. A pénzügyi nyilvántartásban található 
az erről szóló számla. 
Kőműves Károlyné képviselő: Interpellációját Palkovics Zoltánné, a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság elnöke, valamint a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
élelmezésvezetője felé intézte. Képviselőtársának van arról információja, hogy a busz 
költségét az önkormányzat fizette –e ki, illetve a kifizetésről van –e kiállítva számla?  
Palkovics Zoltánné képviselő: Kérte képviselőtársát, az ügyben a hivatal pénzügyi osztályán 
tájékozódjon. Újból kihangsúlyozta – amire már korábbi ülésen is felhívta a képviselők 
figyelmét – a képviselőt-testületi üléseken képviselőként vesz részt, nem 
élelmezésvezetőként. 
Kőműves Károlyné képviselő: Megállapította, hogy az interpellációjára nem kapott választ, a 
testület tárgyalhatja a következő napirendet. 
Bartha Gábor polgármester: Felhívta képviselőtársa figyelmét arra, hogy a polgármester 
vezeti a képviselő-testület üléseit, a polgármester zárja le a napirend tárgyalását, ezt követően 
tér át a testület a következő napirendre. Kőműves Károlyné képviselő megkapta az 
interpellációjára a választ, a hivatal pénzügyi osztályán lelhetők fel az interpelláció tárgyához 
kapcsolódó számlák, tehát a busz költségét az önkormányzat fizette. Kérdezte Kőműves 
Károlyné képviselőt, elfogadja –e az interpellációjára kapott választ? 
Kőműves Károlyné képviselő: Az interpellációjára kapott választ elfogadta. 
 

4.) II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál támogatására pályázat benyújtása  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Szeles András György alpolgármesternek, a 
napirend előterjesztőjének. 
Szeles András György alpolgármester: A Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívást írt ki a 
közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének támogatására. A jövőre 
második alkalommal megrendezésre kerülő Népi Hangszeres Fesztivál támogatására lenne a 
pályázat benyújtva. A pályázat elkészült, a tervezett 1.662.500,- Ft összköltséghez az 
önkormányzat jövő évi költségvetésének terhére 500.000,- Ft önrészt szeretne biztosítani, a 
támogatási igény 1.162.500,- Ft. A pályázat benyújtásának feltétele 5.000,- Ft összegű 
nevezési díj befizetése. A fesztivál nemzetközi méreteket ölt, mivel Szlovákiából, Erdélyből, 
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valamint Szlovéniából is érkeznek fellépők. Ritkán adódik ilyen kedvező pályázati lehetőség, 
kérte a képviselő-testületet, támogassa annak benyújtását. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, az idei Fesztiválnak milyen költségvonzata volt? 
Bartha Gábor polgármester: A kérdésre holnap 8 óra után a hivatal pénzügyi osztályával való 
egyeztetést követően tud pontos választ adni. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Pontos számot nem tud mondani, de biztos, hogy az idei 
Fesztivál költségvonzata 500.000,- Ft alatt van. 
Kőműves Károlyné képviselő: Az előterjesztés szerint 500.000,- Ft önrészt biztosít az 
önkormányzat. Kérdezte, az ügyet mikor tárgyalta a pénzügyi bizottság, és mikor jelent meg a 
pályázati kiírás? Pályázatok nem egyik napról a másikra jelennek meg. Önrész biztosítása 
okán van pénzügyi vonzata a döntésnek, melyet bizottsági döntésnek kellett volna megelőzni. 
Bartha Gábor polgármester: A pályázati kiírás a múlt héten került az önkormányzat 
tudomására. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság nem egész 30 perce alakult meg, így az nem 
tárgyalhatta az ügyet. Amennyiben az önkormányzat él a pályázati lehetőséggel, azzal a jövő 
évi költségvetése terhére 500.000,- Ft összegű kötelezettséget vállal. Kihangsúlyozta az 
előterjesztésben is szereplő, kedvező finanszírozási módot, ami előfinanszírozás. A pályázat 
benyújtását követően a támogatástól abban az esetben esik el az önkormányzat, ha a 
feltételeknek nem felel meg. A feltételeknek úgy nem felelne meg az önkormányzat, ha az 
önrészt nem biztosítja, illetve, ha a Fesztivált nem rendezi meg.  
Kőműves Károlyné képviselő: Javasolta szünet elrendelését annak okán, hogy jogszabályi 
előírásnak megfelelően először a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tárgyalja az ügyet. 
Elekes István képviselő: A Népi Hangszeres Fesztivál megrendezése a település korábbi 
népművelője, a húga, Süliné Elekes Éva ötlete volt, aki első lépésként a Kék Balaton 
Citerazenekarral egyeztetett. Eleinte nem kívántak részt venni a rendezvényen, később 
szerencsére a Fesztivál mellé álltak. Sajnálatát fejezte ki, hogy a Fesztiválon nem tudott részt 
venni, ami állítólag nagyon jól sikerült. A program jövő évi megrendezését támogatja, de 
kérte, legyen kijelölve annak felelőse. Kételye van afelől, hogy a jelenlegi művelődésszervező 
le tudna bonyolítani egy ilyen programot.  
Szeles András György alpolgármester: A pályázatot Kocsis Zsuzsanna művelődésszervező 
írta és az idei Fesztivál lebonyolítását is ő végezte, vele szemben maximális felelősséget 
vállal. Ha képviselőtársa is részt vett volna a rendezvényen, nem lenne fenntartása a 
művelődésszervező szakmai tudásával kapcsolatban. A rendezvények lebonyolítása a 
művelődésszervező feladata, nincs szükség külön felelős kijelölésére. 
Kőműves Károlyné képviselő: A művelődésszervező szakmai tudását nem vonja kétségbe, 
viszont az Orbán-napon tanúsított magatartását kifogásolta.  
Bartha Gábor polgármester: Az elhangzottakat nem kívánta kommentálni. Munkaideje a 
szóban forgó rendezvény időpontjában másik kolleganőnek volt. Elekes István képviselő által 
elmondottakhoz hozzátette, a település korábbi művelődésszervezője a polgármesteri irodában 
arról tájékoztatta, hogy nem lesz megrendezve augusztusban az I. Népi Hangszeres Fesztivál, 
mert nincsenek jelentkezők. A művelődésszervező tájékoztatását elfogadta. A Fesztivál ügye 
mindaddig így állt, amíg Kocsis Zsuzsanna fel nem vette a Kék Balaton Citerazenekar 
vezetőjével, Zsohár Gáborral a kapcsolatot. Azoknak a képviselőknek, akik a programon nem 
vettek részt, elmondta, nagyon jól sikerült az idei I. Népi Hangszeres Fesztivál. 
Elekes István képviselő: Zsohár Gábor, a Kék Balaton Citerazenekar vezetője arról adott 
tájékoztatást, hogy a Fesztiválra nincs elegendő jelentkező, így nem érdemes a rendezvényt 
megtartani. Süliné Elekes Éva a kapott információ birtokában tájékoztatta a polgármester urat 
arról, hogy 1-2 résztvevővel nem lenne érdemes nagyszabású kulturális fesztivált tartani. Az 
alpolgármester úr véleménye szerint a következő Fesztivál a közművelődési szakember 
közreműködésével rendben le fog bonyolódni, Kocsis Zsuzsanna alkalmas a feladatra, ezt 
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tudomásul veszi. Ellenben egy előre megszervezett kész program lebonyolítása ne neki legyen 
tulajdonítva. A művelődésszervező az előadók nevét mondta be a színpad széléről. 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzatra nézve építő jellegű előterjesztés 
tárgyalásánál sajnálatos módon nagy kitérőt tett a testület.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A képviselőknek örülniük kellene a pályázati lehetőségnek, ami 
által egy színvonalas rendezvényt lehetne megvalósítani. A Fesztivál egyben idegenforgalmi 
és turisztikai látványosság is. Aki az I. Népi Hangszeres Fesztivál megszervezésében és 
lebonyolításában bármilyen formában részt vett, köszönet illeti. Az 500.000,- Ft összegű 
önerő biztosításával színvonalas, két napos nemzetközi rendezvény kerülne megrendezésre, 
ami a település lakóit szolgálja. Kérte képviselőtársai, támogassák a pályázat benyújtását. A 
Fesztiválon a pályázatban is szereplő, egyéb, kísérő programok is lesznek, mint például a népi 
fafaragás, vagy csipkeverés. 
Kőműves Károlyné képviselő: Leszögezte, nincs ellene a pályázat benyújtásának és a jövő évi 
Fesztivál megrendezésének, de véleménye szerint a testület döntése előtt a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság tárgyalja az ügyet, mert így lenne szabályos. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Berta Sándorné jegyzőt, az előterjesztés 
jogszabályellenes? 
Berta Sándorné jegyző: Álláspontja szerint az előterjesztés nem jogszabályellenes. Amikor az 
előterjesztés készült, nem volt pénzügyi bizottság. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint a képviselők kinyilváníthatják véleményüket 
önkormányzati dolgozókról, akik az önkormányzattól kapnak illetményt, ha nem megfelelően 
végzik munkájukat, vagy nem megfelelően viselkednek. Előző hozzászólásában nem nevezett 
meg konkrét személyt, a közművelődési szakember nevét nem mondta ki. Ha nem kívánunk 
ennél az asztalnál ilyen véleményeket hallani, akkor nem kell ehhez az asztalhoz ülni.  
Bartha Gábor polgármester: Ez utóbbi kijelentés fordítva is helytáll. A művelődésszervező az 
Orbán-nap megrendezésekor még nem Cserszegtomaj Község Önkormányzatától kapta az 
illetményét. Arra kérte a képviselőket, hogy magánjellegű véleményüknek ne képviselő-
testületi ülésen adjanak hangot.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az az alábbi határozatot hozta.  
 

153/2013.(X.10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap által „közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének 
támogatására” kiírt pályázat benyújtását a 2014 évi „II. Cserszegtomaji Népzenei Fesztivál” 
programhoz.  
A képviselő-testület a pályázathoz 500.000.- Ft önerőt a 2014. évi költségvetésében biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

5.) Szabó István Általános Iskola kérelme Intézményi Tanácsba önkormányzati 
képviselő delegálására vonatkozóan 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Szabó István Általános Iskola 
Igazgató Asszonya azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Nemzeti 
köznevelésről szóló törvény módosítása miatt kötelező jelleggel létrehozandó Intézményi 
Tanácsba egy önkormányzati képviselőt kér delegálni. Kérte a testület tagjait, tegyenek 
javaslatot a delegált képviselő személyére. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Delegált képviselőként Szeles András György alpolgármester 
személyére tett javaslatot, mivel ifjúsági és sporttanácsnokként már törődött az ifjúsággal. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Szeles András György alpolgármestert, elfogadja –e a 
felkérést?  
Szeles András György alpolgármester: Nyilatkozott, hogy a felkérést elfogadja. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a testület dönthet úgy is, 
hogy a mindenkori alpolgármestert delegálja a Tanácsba. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Egyetértett Bartha Gábor polgármester javaslatával, miszerint a 
grémiumba a mindenkori alpolgármestert delegálja a képviselő-testület. 
Elekes István képviselő: Nem értett egyet Bartha Gábor polgármester javaslatával, mert 
elképzelhető, hogy a következő ciklus alpolgármestere nem vállalja a feladatot. Ne legyen 
összekapcsolva az alpolgármesteri tisztséggel az Intézményi Tanácsba delegált tagság. 
 
Kőműves Károlyné képviselő 17 óra 15 perckor távozott a képviselő-testület üléséről. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. 
Van lehetőség az alpolgármesteri tisztségről, valamint az Intézményi Tanácsba delegált 
tagságról való lemondásra. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Tanácsba a képviselő-testület Szeles András 
György alpolgármestert delegálja. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az az alábbi határozatot hozta.  
 

154/2013.(X.10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános 
Iskola Intézményi Tanácsába – a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 73. § 
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján – Szeles András György alpolgármestert delegálja.  
Felkéri a polgármestert, hogy az Igazgató Asszonyt a képviselő-testület döntéséről értesítse.  
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Bartha Gábor polgármester: Szeles András György alpolgármesternek jó munkát kívánt. 
 

6.) 2013. évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatása  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Márciusi soros ülésén a képviselő-
testület támogatta a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díj támogatását a 
gesztorönkormányzaton keresztül. A határozati javaslat tartalmát tekintve megegyezik a 
márciusban hozott határozattal. Jogszabályváltozások indokolták, hogy a téma ismét 
napirenden van. Mivel a támogatási igény benyújtásának határideje október 15. napja, a 
döntéssel a testület nem várhat a következő soros ülés időpontjáig. 
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Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az az alábbi határozatot hozta.  
 

155/2013.(X.10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
DRV ZRT közreműködésével a 2013. évi települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
állami díjtámogatására.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: pályázati kiírás szerint    
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 

7.) Belső ellenőrzés visszavonása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(levelek a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Zala Megyei Kormányhivatal október 
02-án kelt, Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett levele 
október 09. napján érkezett. Ismertette annak tartalmát, mely szerint állampolgári bejelentés 
alapján a Kormányhivatal az Állami Számvevőszéknél kezdeményezte Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottságának az önkormányzati 
költségvetésben biztosított kerete felhasználásának állami számvevőszéki vizsgálatát. A 
testület 143/2013.(IX.11.) számú határozatával elrendelt belső ellenőrzés lefolytatása oka 
fogyottá vált, mivel szintén erre terjedt volna ki. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény rendelkezése szerint a Kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl 
kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami 
Számvevőszéknél. Mai napon megérkezett a belső ellenőr 100.000,- Ft + ÁFA összegű 
ajánlata, ennek megfizetése az önkormányzat költségvetésének terhére történne. Amennyiben 
a 143/2013.(IX.11.) számú határozatát a testület nem vonja vissza és az elrendelt belső 
ellenőrzés lefolytatásra kerül, annak lebonyolítására két lehetőség van. A belső ellenőrzésre 
kötött szerződés módosításával a jövő évi ellenőrzések sorába bekerül, vagy külön szerződés 
keretében 100.000,- Ft + ÁFA vállalási díj ellenében az idei évben kerül kivizsgálásra a 
kulturális keret felhasználása. Javasolta, a 143/2013.(IX.11.) számú határozatát a testület 
vonja vissza. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását az 
alábbiak szerint. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
143/2013.(IX.11.) számú képviselő-testületi határozatát – mely szerint belső ellenőrzés 
keretében vizsgálni kívánja az önkormányzat 2013. évi költségvetésében községi 
rendezvényekre megállapított 7 milliós kulturális keret felhasználását – visszavonja a Zala 
Megyei Kormányhivatalhoz beérkezett állampolgári bejelentés alapján kezdeményezett állami 
számvevőszéki vizsgálat okán.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az az alábbi határozatot hozta.  
 

156/2013.(X.10.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2013.(IX.11.) számú 
képviselő-testületi határozatát – mely szerint belső ellenőrzés keretében vizsgálni kívánja az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében községi rendezvényekre megállapított 7 milliós 
kulturális keret felhasználását – visszavonja a Zala Megyei Kormányhivatalhoz beérkezett 
állampolgári bejelentés alapján kezdeményezett állami számvevőszéki vizsgálat okán.  

 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés előtt kiosztott, 
ZALAISPA Társulás által benyújtott pályázat elfogadása tárgyú előterjesztést a testület a 
következő soros ülésén, október 30-án tárgyalja. Ezzel az önkormányzat az október 31. 
napjában megjelölt beküldési határidőnek eleget tud tenni. A terjedelmes anyagban leírtak 
alapján a pályázati kiírásban foglaltak Cserszegtomaj szempontjából előnyösek. 
 

8.) Román Erika képviselő bejelentése 
 

Román Erika képviselő: Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Polgármestere és Cserszegtomaj Község Jegyzője felé bejelentette, hogy a Szociális 
Bizottságból kilép, kérte mostantól bizottsági tagságának megszűntetését. 
 
Elekes István képviselő: Kérdezte, mikor lesz a településen közmeghallgatás? 
 
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület II. félévi munkaterve alapján az októberi 
soros ülésen kerül kitűzésre a közmeghallgatás időpontja. 
Sajnálattal fogadta Román Erika képviselő bizottsági tagságáról való lemondását. 
Megköszönte Román Erikának a Szociális Bizottság tagjaként kifejtett munkáját. 
Véleményezte, képviselőtársa döntése nem segíti az önkormányzat munkáját.  
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 17 óra 25 
perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

Bartha Gábor  sk.                                        Berta Sándorné sk. 
polgármester                                                           jegyző 
 
 
 

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


