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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16 
órára összehívott soros nyilvános testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár Gabriella, 
Palkovics Zoltánné, Partics Gyula és Tolvéth Gyula Tamás képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Csányi Bernadett, Illés Andrea, Merenics Béláné, 
Simon Aladár és Varga Viktória köztisztviselők 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató 
 
Távol maradt: Elekes István képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket a helyi önkormányzati választásokat követő 
első soros képviselő-testületi ülésen. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel 5 képviselő 
és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 01 perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Dr. Kiss Ferenc háziorvos jelen pillanatban rendelést folytat. Megígérte neki, hogy az ülés elején 
telefonon tájékoztatja arról, hogy a beszámolójával kapcsolatban merül –e fel olyan kérdés, amit 
személyesen kell megválaszolnia. Kérdés nem merült fel, erről telefonon értesítette a beszámoló 
készítőjét. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a község közbiztonságáról, a Polgárőr Egyesület idei 
tevékenységéről, valamint a háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámoló a Krónika című helyi újság 
következő számában megjelenik. 
A napirendi sorral kapcsolatban a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén fogadott el 
módosító javaslatot. Javasolta, a testület fogadja be 12. napirendként a Nemzeti Gyermekmentő 
Alapítvány támogatási kérelmét, 13. napirendként az Idősek nappali ellátásának megszervezése – 
feladat-ellátási szerződés módosítását, 14. napirendként a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítási kérelmét. Ez utóbbi költségvetésen belüli belső 
átcsoportosítást foglal magába. A zárt ülés keretében tárgyalandó napirendet 15. pontban tárgyalja a 
testület. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Javasolta, a polgármester jutalmazását érintő személyi kérdés 
tárgyalását fogadja be a testület 15. napirendként. Az ügyet tegnapi ülésén a bizottság tárgyalta. A 
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása így 16. 
napirend alatt történik.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a 
módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről.   

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A kétállásos rendőrségi garázs építésére a mai 
napon 5.979.505,- Ft lett elutalva. A 130/2014.(XI.05.) számú testületi határozatot kiegészítette azzal, 
hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére megállapított támogatás szintén a mai napon lett 
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elutalva. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte a részletes előterjesztést. A bizottság nem 
javasolta a rendelet módosítását, egybehangzó vélemény alapján nem támogatta a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
Bartha Gábor polgármester: Egyetértett a bizottság döntésével. A jövő évi költségvetés tervezése 
során a jelenlegi adóbevételek legyenek figyelembe véve.  
Egyéb hozzászólás hiányában, a bizottság döntését alapul véve szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslatot, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja 
a helyi adókról szóló 21/2014.(XII.21.) önkormányzati rendeletét.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 

3.) 2015. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: Bartha Gábor polgármester  

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az ellenőrzést eddig is az előterjesztésben 
szereplő KAVAR Gazdasági Tanácsadó Bt. végezte. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

136/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi Belső 
Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő:  2015. december 31. 
 

4.) Beszámoló az Önkormányzat Társulásban végzett feladatokról   
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az önkormányzat Társulásban végzett feladatairól szóló 
beszámolót elfogadta. 
 

5.) Beszámoló a község közbiztonságáról 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Horváth Gábor őrnagy: Dr. Horváth István kapitányságvezető Zalaszentgróton vesz rést Járási 
egyeztető fórumon. A beszámolóból kitűnő eredményekért sokat kellett tenni. A rengeteg munkába 
beletartozik a családsegítő- és gyermekvédelmi szakemberekkel, civil szervezetekkel, helyi 
önkormányzatokkal való együttműködés is. A rendőrség 24 órás közterületi rendőri jelenlét programja 
2014. július 01-től országosan bevezetésre került, a program keretében az Országos Rendőrfőkapitány 
elrendelte a 24 órás rendőri jelenlétet a településeken. A tapasztalatok egyértelműen a pozitív irányú 
változást mutatnak. Szorosabb a kapcsolat a lakókkal, önkormányzatokkal. Amennyiben idegen 
rendőrrel találkozik valaki a településen, hozzá is lehet bizalommal fordulni. Ők kivezényelt rendőrök, 
akik a helyi körzeti megbízottak munkáját segítik. Az ellátandó feladatok lényeges eleme a helyiekkel 
való kapcsolatteremtés. A program pozitív hatása érzékelhető. A rendőri jelenlét a legjobb megelőzés, 
legyen szó közlekedésről, vagy bűnmegelőzésről. A közlekedés helyzetére rátérve elmondta, negatív 
irányú elmozdulás tapasztalható. Súlyos, halálos kimenetelű balesetek száma változatlan, halálos 
kimenetelű baleset régóta nem történt. A Rezi utat átszelő gyorsforgalmi úttal kapcsolatban elmondta, 
a sajtótól is kaptak megkeresést, hogy hány baleset történt a kereszteződésben, illetve mit tesz a 
rendőrség?  Kihangsúlyozta, az embereket arról kell meggyőzni, hogy a közlekedési szabályokat be 
kell tartani. Jelen esetben a kihelyezett forgalomlassító tábla által előírt 60 km/h-s sebességgel való 
áthaladás esetében nem történik baleset. A rendőrség célja, hogy a lakosság közbiztonság érzete 
növekedjen. Megköszönte az önkormányzat által nyújtott támogatást. Kérte a képviselő-testületet a 
beszámoló elfogadására. 
Bartha Gábor polgármester: Az említett kereszteződésre utalva elmondta, sikerült potens támogatót 
találni a kereszteződés helyzetét illetően. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó kérdésről van 
szó, Manninger Jenő országgyűlési képviselővel két hete tárgyalt erről. Megköszönte a rendőrség 
munkáját. Várja a visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a rendőrségi irodánál kialakított kétállásos 
garázs ünnepélyes átadására mikor kerüljön sor? Az önkormányzat számít rendőrségi elöljárók 
részvételére. Cserszegtomaj szerencsés helyzetben van, amiért két fiatal agilis körzeti megbízott 
teljesít a településen szolgálatot. A lakók fordulhatnak hozzájuk kérdéseikkel, valamint a 
rendezvényeken is lehet rájuk számítani. A kiváló munkakapcsolat megtartása közös érdek. A 
szolgálat ellátásához jó egészséget kívánt. 
Horváth Gábor őrnagy: Az első számú elöljáró a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, átadási 
ünnepségeken való képviselet az ő kiváltsága. A tisztséget betöltő vezető 2015. év elején 
nyugállományba vonul, ezért hamarosan vezetőváltás történik. Az új vezető kijelölésére legkésőbb 
februárban kerül sor, kérte a képviselő-testület türelmét. 
Bartha Gábor polgármester: Az elmondottak alapján az átadási ünnepség egyben bemutatkozó 
találkozási is lesz. A legfontosabb, hogy a garázs elkészült, amit a szolgálat tud használni. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj község közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 

6.) Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte a polgárőrök áldozatkész munkáját. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja az Egyesületet. A bizottság 
egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj egyik legfontosabb Egyesületéről van szó.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A Kulturális Bizottság nevében megköszönte a rendezvényeken kifejtett 
munkát. Kifejezte abbéli reményét, hogy erre a jövőben is számíthatnak. 
Szeles András György alpolgármester: A polgárőrség jelenléte fontos, a nap bármely szakában lehet 
velük találkozni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

7.) 2014. évi háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámoló 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014. évi háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 

8.) Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról 
     Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte az adóügyi ügyintézők munkáját. 
Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte a beszámoló elkészítését, valamin az eddigiek 
során kifejtett fáradságos munkát. Az adóhátralékok beszedéséhez további kitartó munkát kívánt. A 
bizottság ülésén az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre megnyugtató, kielégítő választ kapott. A 
bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: A bizottság ülésén elnök úr a közel 32 millió forint összegű adóhátralék 
beszedésének lehetőségeiről kért tájékoztatást. Jegyző úr tájékoztatása alapján a hivatal a szükséges 
lépéseket minden esetben megteszi.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. III. negyedévi adóbevételeiről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 

9.) Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt képviselői 
kötelezettségek teljesítéséről 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megjegyezte, egy képviselő nem teljesíti kötelezettségét, a 
november 05. napján megtartott és a mostani ülésen sincs jelen. Ezen túl eddig a továbbképzésen sem 
vett részt. Kérte az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt szankciók 
alkalmazását. A bizottság egyhangúlag a tájékoztatás elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: A képviselői továbbképzések két hét múlva zárulnak. Ekkor derül ki, 
hogy ki vett részt rajta, valamint a résztvevők által elért eredmények. Az ülésekről való távolmaradás 
okán a szankció alkalmazva lesz. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
foglalt képviselői kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.  

 
10.) Szabó István Általános Iskola támogatási kérelme 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta azzal a módosítással, hogy az összeg nem tartalmazza a fizetendő adót és járulékokat. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását a bizottság által javasolt módosítással.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szabó István Általános Iskola 
Mikulás ünnepségét a csomagok beszerzésével 200 eFt értékben (mely nem tartalmazza a fizetendő 
adót és járulékokat) 2014. évi költségvetés terhére. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2014. december 6. 
 

11.) Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel.  
 

12.) Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag azt az álláspontot képviseli, hogy 
közpénzből ne támogassa az önkormányzat az Alapítványt. A testületi ülésen most jelen lévő 
képviselők részt vettek a bizottság ülésén, ahol megfogalmazódott az a javaslat, hogy a képviselők 
magánkezdeményezés keretében fejenként 1.000,- Ft összegű támogatást nyújtanak az Alapítvány 
részére. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat b) 
pontjának elfogadását a bizottság által javasolt kiegészítéssel, mely szerint közpénzből nem támogatja 
az önkormányzat az Alapítványt. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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138/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete közpénzből nem támogatja a Nemzeti 
Gyermekmentő Alapítvány infúziós pumpa beszerzését. 
 
Bartha Gábor polgármester: A következő 10 napban a magánkezdeményezésnek eleget tesznek a 
jelen lévő képviselők. 
 

13.) Idősek nappali ellátásának megszervezése – feladat-ellátási szerződés módosítása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

139/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2015. 
január 01-től kötelezően ellátandó idősek nappali ellátását feladat-ellátási megállapodás útján 
a hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény lássa el.  

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a szociális feladat-ellátási 
megállapodás módosításával és a Hévíz Város Önkormányzat, Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata, valamint a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közt létrejött 
háromoldalú feladat-ellátási megállapodást az előterjesztés melléklete szerint módosítja. 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy amennyiben a község lakossága körében igény keletkezik az ellátásra, 
megvizsgálja a helyben ellátott szolgáltatás lehetőségét, ennek részleteit és feltételeit 
kidolgozza és a képviselő-testületet tájékoztatja.  

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja.  

 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató 17 órakor megérkezett a képviselő-testület ülésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Igazgatónő részére tájékoztatást adott arról, hogy a Szabó István 
Általános Iskola 10. pontban tárgyalt kérelmét a képviselő-testület azzal a módosítással fogadta el, 
hogy a támogatás összege nem tartalmazza a fizetendő adót és járulékokat. Így az előterjesztésben 
szereplő 200.000,- forintot nettó összegben kapja meg az iskola a mikulás csomagok összeállításához. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Megköszönte az önkormányzat által nyújtott támogatást. 
 

14.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítási 
kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra a 
képviselők részére. Kérdezte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, 
kéri –e szünet elrendelését annak okán, hogy a bizottság véleményezze az előterjesztésben foglaltakat. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az ülésen jelen van a bizottság 3 tagja, az ülés megkezdése 
előtt áttekintették az anyagot, és egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolják. Szünet 
elrendelésére nem tartott igényt. A dologi kiadások csökkenése terhére növekednek a személyi 
kiadások, így lehetőség nyílik az óvodai dolgozók kiváló munkájának támogatására.   
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda 
és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az alábbiak szerint. 
Dologi kiadás csökkenése   -300 eFt 
Személyi kiadás növekedése   + 300 eFt 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze 
a Képviselő-testület elé. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő:  folyamatos 
 

15.) Polgármester jutalmazása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Bejelentette személyes érintettségét, majd az ülésé vezetését átadta 
Szeles András György alpolgármesternek.  
Szeles András György alpolgármester: Szavazásra tette fel Bartha Gábor polgármester személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a képviselő-testület a 
személyes érintettség bejelentését elfogadta.  
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy jogszabályváltozás okán jóval 
kevesebb tiszteletdíjra jogosult a polgármester, mint az előző ciklus idején. Az ellátandó feladatok 
köre ezzel együtt nem lett kevesebb. Ennek ismeretében javasolta, Bartha Gábor polgármester 2 havi 
tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmazásban részesüljön. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
Szeles András György alpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Bartha Gábor polgármestert a 2014. évben Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatánál végzett munkájának elismeréseként 2 havi bruttó illetményének 
megfelelően jutalomban részesíti a 2014. évi költségvetés terhére. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2014.(XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármestert a 2014. 
évben Cserszegtomaj Község Önkormányzatánál végzett munkájának elismeréseként 2 havi bruttó 
illetményének megfelelően jutalomban részesíti a 2014. évi költségvetés terhére. 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
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Szeles András György alpolgármester: Az ülés vezetését visszaadta Bartha Gábor polgármesternek. 
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy holnap 18 órától Keszthelyen a 
Városháza épületének dísztermében közbiztonsági fórum kerül megrendezésre, a rendezvény 
moderátora Dr. Horváth István kapitányságvezető. 
Elmondta, távolmaradt képviselőtársuk esetében nem érkezett jelzés a távollét okáról az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelölt határidőig, sem az ülés végéig. 
 
Bartha Gábor polgármester: 17 óra 10 perctől zárt ülés tartását rendelte el. 
 
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


