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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 
16 órára összehívott testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András alpolgármester, Elekes István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea Illés Andrea, Simon Aladár 
köztisztviselők 
 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető.  
Művészház a Művészetért Egyesület részéről: Barta Molnár Imola  
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 7 fővel jelen van. Az ülést 16 óra 55 perckor 
megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javasolta, a meghívó szerinti 9. 
napirendet 2. napirend alatt, a 2. napirendet 9. napirend alatt tárgyalja a testület, mivel az 
Egyesület képviselője jelen van az ülésen.  
Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 

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

 Előterjesztő: 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, hogy ismertesse 
a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság az ülésen elhangzott kiegészítésekkel 
egyhangúan a beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság ülése óta 
Zalaszántó Község Polgármesterétől érkezett levél, melyben Cserszegtomaj Község 
Jegyzőjétől és a hivatal dolgozóitól megköszönte a lelkiismeretes és kitartó munkát, amit a 
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal felállításában és életben tartása okán végeztek.  
Mai napon a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjétől érkezett levélben Dr. Horváth István 
kapitányságvezető megköszönte az önkormányzat 2014. évben nyújtott támogatását. 
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Ismertette a Keszthelyi Rendőrkapitányság programját, melyhez kérte az önkormányzat 
támogatását.  
Tegnapi bizottsági ülésen tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg buszos 
személyszállítással foglalkozó helyi vállalkozó kereste meg azzal, hogy tevékenységi körét ki 
kívánja terjeszteni taxizásra is. A vállalkozás cserzsegtomaji székhelyű, a településen ehhez 
taxidrosztot kell kialakítani. Önkormányzati tulajdonban lévő úton javasolta a droszt 
kialakítását, melyhez szükséges a Képviselő-testület elvi hozzájárulása.  
Elmondta, február 28. nappal a 2015. évre tervezett adóbevételek 6%-ban teljesültek, ami 
10.092.175,- Ft-ot jelent. 
Az önkormányzat tulajdonát képező tornateremben a kazánt ki kell cserélni. Ezzel együtt a 
kéményt újra kell bélelni, belső gáztervet kell készíttetni, majd az abban foglaltak 
engedélyeztetése szükséges. A beruházás tényleges, számolt költsége 947.000,- Ft + ÁFA. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a beszámolót az 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadta.  
 

2. A Művészház a Művészetért Egyesület kérelme 
Előterjesztő: 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, valamint Palkovics Zoltánnét, a Kulturális Bizottság 
elnökét, ismertessék a bizottságok álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúan a határozati javaslat 
elfogadását javasolja.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúan a határozati javaslat elfogadását 
javasolja.  
Bartha-Molnár Imola: Március 29-én, vasárnak a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban 16 
órakor kezdődik kiállítás, ahol az Egyesület tagjai által festett ikonok kerülnek bemutatásra. 
Taál Zoltán plébános nyitja meg a kiállítást, mely 3 hónapig lesz látogatható. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

22/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művészház és 
Művészetért Egyesület az Alapító Okiratában az Önkormányzat tulajdonát képező 8372 
Cserszegtomaj Vadász utca 1. szám alatt lévő Kultúrházat jelölje meg hivatalos 
székhelyeként. Felhatalmazza a polgármestert az Egyesület bejegyzéséhez szükséges 
székhely megjelöléséről szóló nyilatkozat aláírására. Az Egyesület az épületet további 
használatra előzetes egyeztetés alapján – a többi civil szervezethez hasonlóan – veheti 
igénybe. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

3. A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
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       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak 
elfogadását. A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat 
elfogadta. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat 2. pontjában foglaltak elfogadását. A szavazást 
követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat elfogadta 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

23/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás 
időpontját 2015. április 27-28. napokban határozza meg.  
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást 
a község honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.  
Határidő:  2015. március 27. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
     Kovács Imréné intézményvezető 
 
2. ) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016-os nevelési 
évben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható 
csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport az egységes óvoda-
bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan 
vegye figyelembe a jogszabályi (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti 
csoportlétszámokat.  
Határidő:  2015. március 26., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

    Kovács Imréné intézményvezető 
 

4. Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2014. évi beszámolója a működési hozzájárulás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és beszámoló 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Dr. Nagy Ákos fogorvos: 2014-ben magasabb volt az előzőekhez képest a bérköltség. A Tb-s 
bevételek emelkedtek, viszont az ehhez kapcsolódó kiadások is nőttek. Sajnálatos módon az 
egészségügyi alapellátás fejlesztéséből a fogászati szakágazat nem részesült. Önkormányzati 
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támogatás nélkül pályázatokon nem tudnánk részt venni. Most fognak megjelenni a kis- és 
középvállalkozások részére kiírt pályázati lehetőségek. A jelenleg használt gépek 12 évesek, 
már szükséges azok cseréje. Jelenleg Nagykanizsán történik a cserszegtomaji gyermekek 
fogszabályozása, ahol másfél, két év a várakozási idő. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
budapesti Semmelweis Egyetem elvállal vidéki gyermekeket, ott 2-3 hét várakozási idővel 
sorra lehet kerülni fogszabályozásra. A szolgáltatást igénybe vevők jogosultak útiköltség 
támogatásra. Az Egyetem évente 150-200 gyermeket vállal el. Időpont egyeztetés és a 
beutalót kiállítása a Fogászati Bt által történik.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

24/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 
(8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által 
nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 

5. Beszámoló a védőnői szolgálat 2014. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és beszámoló a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Rezi Község Polgármestere jelezte, 
hogy egyéb elfoglaltság okán a testületi ülésen nem tud részt venni. Kérte Tolvéth Gyula 
Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

25/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint 
elfogadja. 
 

6. 2014. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és beszámoló 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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26/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évre vonatkozóan a 
területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés 
mellélete szerint elfogadja. 
 

7. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai 
Előterjesztő: 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

27/2015.(III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra 
való felkészülés feladatairól szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

8. Önkormányzati utak karbantartása 2015-ben 
Előterjesztő: 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

28/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015 évi 
útkarbantartásokra a beérkezett árajánlatok alapján azonos feltételeket tartalmazó 
keretszerződést kössön mindegyik árajánlattevővel. 
Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződések aláírására. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2015. március 30. 

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés és rendelet-tervezet 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: Hosszú folyamat végét jelenti a rendelt megalkotása. 
A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási díjról 

 
10.  Sulyok László Hévíz, Kodály Z. u. 19. szám alatti lakos kérelme 

Előterjesztő: 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

29/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Sulyok László 
Hévíz, Kodály Z. u. 19. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 356/4. hrsz. 
ingatlan ivóvízbekötésének közterület igénybevételével történő magánerős beruházásához, 
mivel a 2015. évi költségvetés terhére az önkormányzat a fejlesztést nem tudja megvalósítani.  
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

11.  Kérdések, interpellációk 
- Elekes István írásban benyújtott kérdése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és levélváltás a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, Elekes István képviselő 
írásban fordult hozzá kérésével. Ismertette a levél tartalmát. Kérte képviselőtársát, a kért 
adatok megadásához segítség képen mondja meg saját havi illetményét. 
Elekes István képviselő: Kitöltve várja vissza levelét. 
Bartha Gábor polgármester: Tudni szeretné, egyeznek –e az adataik. 
Elekes István képviselő: Ha megkapja kitöltve, átnézi. Írásban kereste meg Bartha Gábor 
polgármestert, írásban kéri az egyértelmű választ. 
Bartha Gábor polgármester: Miután megkapta a levelet, értesítette képviselőtársát, hogy a 
következő soros ülésen interpellációként kezelve megválaszolja kérdéseit. Képviselő Úr 
levelében biztosított afelől, hogy felmerülő kérdés esetében szívesen válaszol. Hivatkozva az 
imént említettekre, kéri Elekes István képviselő segítségét havi illetménye tekintetében. 
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Elekes István képviselő: Kérését írásban nyújtotta be. A válaszadással kapcsolatban felmerült 
kérdéseket írásban várja, melyre írásban nyújt segítséget. 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselő havi illetménye 0,- Ft. Továbbá Molnár 
Gabriella, Partics Gyula és Tolvéth Gyula Tamás képviselők havi illetménye szintén 0,- Ft. 
Palkovics Zoltánné közalkalmazott. Nincs felhatalmazva arra, hogy az ő havi illetményéről 
tájékoztatást adjon. Képviselőként kapott havi illetménye 0,- Ft. Szeles András György 
társadalmi megbízatású alpolgármester, havi illetménye 0,- Ft, költségtérítése 28.500,- Ft. 
Bartha Gábor főállású polgármester, havi illetményéről és költségtérítéséről szóló 
tájékoztatást 2014. november 05-i testületi ülésén a 126/2014.(XI.05.) számú határozattal 
fogadta el a képviselő-testület. Illetménye 448.800,- Ft, költségtérítése ennek 15 %-a, 
67.320,- Ft. A testület döntése a Krónika című helyi újságban is olvasható volt. Szeles 
András György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. november 05-i 
testületi ülésén a 127/2014.(XI.05.) számú határozattal fogadta el a képviselő-testület. 
Illetményt a közalkalmazottak kapnak, és jelen esetben a főállású polgármester. A 
tiszteletdíjakról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik, mely 
szerint a képviselők tiszteletdíja 10.000.- Ft, bizottsági tag képviselő tiszteletdíja ennek két és 
félszerese, bizottsági elnök tiszteletdíja ennek ötszöröse, nem képviselő bizottsági tag 
tiszteletdíja ennek két és félszerese. A szabályzat az önkormányzat honlapján megtekinthető. 
Elekes István képviselő levelében kérte a jutalmakra kifizetett keretösszegeket, beleértve a 
képviselők részére kifizetett jutalmakat személyenként. Kérdezte képviselőtársát, mekkora 
összegű jutalomban részesült? 
Elekes István képviselő: 20.000,- Ft-ot kapott év végén, ami dupla összegű tiszteletdíjának 
felel meg. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte dr. Milus Lajos jegyzőt, tájékoztassa Elekes István 
képviselőt a december hónapban kiutalt összegekről. 
dr. Milus Lajos jegyző: A képviselők nem részesültek jutalomban. A képviselő-testület 2014. 
november 05-i ülésén módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Elekes István képviselőnek, mivel az előző ciklusban is képviselő volt, az előző időszakban, 
illetve a módosítást követően is járt tiszteletdíj. Az új SZMSZ hatályba lépéséig a köztes 
időszak tiszteletdíjának kiutalása történt, ami egy hónapban két utalást eredményezett. Elekes 
István képviselő február 01. napjával mondott le képviselői tiszteletdíjáról. 
Bartha Gábor polgármester: Képviselő Úr kérte a Polgármesteri Hivatal részére kifizetett 
jutalom keretösszegét. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, jutalomkeret 2014-ben 
nem volt megállapítva. Az éves költségvetés elfogadásakor Elekes István képviselő is jelen 
volt. Polgármesteri Hivatal részére nem történik pénzkifizetés, a hivatal dolgozói 
részesülhetnek jutalomban. Képviselő Úr kérte továbbá az Önkormányzat számára kifizetett 
jutalom keretösszeget. Ilyen összegről sem tud tájékoztatást adni, mert ilyen keretösszeg a 
2014-es költségvetésben nem volt. Az önkormányzatnak 8 fő fizikai dolgozója van. Ugyan ez 
vonatkozik az élelmezés részére kifizetett jutalom keretösszegére. Az önkormányzat éves 
költségvetésében szerepelnek személyi juttatások. Amennyiben ezen tételsorban év végén 
keletkezik maradvány összeg, annak felhasználásról dönthet az adott intézmény vezetője. Az 
önkormányzat takarékos és szakszerű gazdálkodást folytatott 2014-ben, valamint 
létszámváltozás is történt tavaly. Képviselő Úr kérte a képviselőknek kifizetett jutalmakat 
személyenkénti bontásban. A felsorolás Bartha Gáborral kezdődik. Bartha Gábor nem 
képviselő, hanem Cserszegtomaj Község Polgármestere. Jutalmát 2014. november 26-i 
testületi ülésén a 141/2014.(XI.26.) számú határozattal fogadta el a képviselő-testület, mely 
szerint 2 havi bruttó illetményének megfelelően jutalomban részesült. A testület döntése a 
Krónika című helyi újságban is olvasható volt. A képviselők részére személyenként kifizetett 
jutalmakról külön kérdezte a képviselőket.  
Szeles András György alpolgármester: 2014. évben nem részesült jutalomban. 
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Molnár Gabriella képviselő: 2014. évben nem részesült jutalomban. 
Palkovics Zoltánné képviselő: 2014. évben nem részesült jutalomban. 
Partics Gyula képviselő: 2014. évben nem részesült jutalomban. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: 2014. évben nem részesült jutalomban. 
Elekes István képviselő: Beadványára írásban kér választ, vagy a jegyzőkönyv szóban forgó 
napirendi pontjáról kér kivonatot. 
Bartha Gábor polgármester: A teljes jegyzőkönyv megtekinthető lesz az önkormányzat 
honlapján.  
Elekes István képviselő: Hivatalos, aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott kivonatot kért.  
dr. Milus Lajos jegyző: A honlapon lévő dokumentumok mindegyike hivatalos.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Elekes István képviselőt, az interpellációra kapott 
választ elfogadja –e?  
Elekes István képviselő: A kapott választ nem fogadta el. 
Bartha Gábor polgármester: Ebben az esetben a képviselő-testületnek kell döntést hozni, 
hogy a választ elfogadja –e? Szavazásra tette fel Elekes István képviselő interpellációjára 
adott választ elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással Elekes István képviselő 
interpellációjára adott választ elfogadta. 
 
Partics Gyula képviselő: Kérdezte Elekes István képviselőt, miért nem fogadta el a választ? 
Elekes István képviselő: Írásban feltett kérdésére írásos választ kért. 
Partics Gyula képviselő: Képviselőtársa olyan kérdéseket tett fel, melyekre tudja a választ. 
Kérdezte Elekes István képviselőt, tudja a feltett kérdéseire a választ? 
Elekes István képviselő: Igen. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az alábbiak szerint tájékoztatta a jelenlévőket a képviselő-
testület következő, soros üléséig megrendezésre kerülő programokról: 
április 9-én Egészségnap, 
április 11-én Vers- és prózamondó verseny, 
április 25-én Falunap kerül megrendezésre. 
 
Molnár Gabriella képviselő: Konzultált Szalai Erzsébet szociális ügyintézővel. A Szociális 
Bizottság következő ülését március 31-én, kedden 15 órától tartja, melyre tisztelettel 
meghívta a jelenlévőket. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 55 
perckor bezárta.  
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető   


