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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-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, Molnár Gabriella, 
Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Csányi Bernadett, Illés Andrea, Simon Aladár 
köztisztviselők 
 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető.  
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javasolta a meghívó szerinti 12. 
pontban szereplő sürgősségi előterjesztés befogadását. Ehhez a napirendhez az ülés előtt 
kiosztásra került a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottság írásos előterjesztése. A jelenlévők 
részt vette a bizottság hétfői ülésén, ahol megfogalmazódott az előterjesztés, és bizottsági 
döntés született.  
Szavazásra tette fel a meghívó szerinti 12. pontban Önkormányzati képviselői tiszteletdíj 
vizsgálata tárgyú napirend befogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a meghívó szerinti 12. pontban Önkormányzati képviselői tiszteletdíj vizsgálata 
tárgyú napirendet befogadta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Elekes István képviselő 
levelére 13. napirend alatt interpelláció formájában kíván választ adni.  
Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a 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. Az előterjesztésben foglaltakat az 
alábbiakkal egészítette ki. A Beruházási Bizottság április 21-én ülésezett. A Barlang utcai 
ivóvízhálózat bővítésének kivitelezési munkáira a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. 
bruttó 3.493.078,- Ft összegű ajánlata, a műszaki ellenőri szakfeladatok ellátására a HYDRO-
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ÉP Kft. bruttó 190.500,- Ft összegű ajánlata lett elfogadva. Erre a beruházásra az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében bruttó 5.500.000,- Ft van elkülönítve. A Páfrány 
utca mart aszfalttal történő burkolat megerősítésének kivitelezésére a Horváth-Ép Közmű-, 
Út- és Mélyépítő Kft. 1.840.230,- Ft összegű ajánlata került elfogadásra. Erre a beruházásra 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft van elkülönítve. Az általános 
iskola előtti tér és a Dr. Bakonyi Károly utca végének rendezésére a költségvetésben 
1.000.000,- Ft lett elkülönítve. A Barlang utca – Iskola utca – Dr. Bakonyi Károly utca 
forgalmának engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának ajánlatai közül a 
legalacsonyabb ajánlati ár is 3.479.800,- Ft volt, ezért a munkacsoport a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította forráshiány miatt. A Keszthelyi út – Csókakői utca – Dr. 
Bakonyi Károly utca kereszteződésében a Flórián tér megvalósításának vizsgálatára 
tanulmányterv készítését kértük. Az erre benyújtott ajánlat 841.500,- Ft-tal haladta meg a 
költségvetésben erre a célra elkülönített 1.000.000,- Ft-ot. A munkacsoport a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította forráshiány miatt. A Polgármesteri Hivatal 
telefonközpontjának cseréjére lettek bekérve árajánlatok. A legkedvezőbb, bruttó 626.165,- 
Ft összegű ajánlatot a TC Informatika Kft. nyújtotta be. A költségvetésben 600.000,- Ft lett 
elkülönítve erre a célra. A munkacsoport az árajánlat műszaki tartalmát 1 telefonkészülékre 
redukálta, így 571.616,- Ft-ra módosul a megbízás. Napelemes kandeláberek telepítésére 
kértünk be árajánlatokat. Ezzel együtt a Barát utca, Balaton utca, Diósi utca közterületek 
közvilágítása engedélyezett tervének végrehajtására hálózatbővítés kivitelezésére együttesen 
kellett a bíráló bizottságnak döntést hozni. A költségvetésben 18.000.000,- Ft áll 
rendelkezésre. A bizottság döntése alapján a vezetékes közvilágítási hálózat bővítésére 
érkezett bruttó 22,9 millió forint és bruttó 17,5 millió forint összegű árajánlatokat 
eredménytelennek nyilvánította forráshiány miatt. A napelemes kandeláberekre tett bruttó 
191.900,- Ft/db ajánlat lett elfogadva 15 db lámpatest beszerzésére, nyertese a budapesti 
SIMOVILL 2006 Kft.  
Az elmúlt héten helyszíni bejárás volt a Rezi út és Pajtika utca elágazásánál. Szép fogadórész 
kerül itt kialakításra a szüreti mulatság megrendezéséig. Dálnok testvértelepülésünk által 
átadott tábla lesz itt felállítva. Az ünnepélyes átadásra a szüreti rendezvényen kerül sor. 
Az Okkerbányánál található illegális hulladéklerakó helyreállításával kapcsolatban Keszthely 
Város Önkormányzatával megvalósult közös bejárást követően – melyen a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás elnök-vezérigazgatója is jelen volt – pályázati pénz 
bevonásával elindul egy mérnöki tevékenység, új rekultivációs terv fog készülni. 
Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta.  
 

2. A 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: 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.  
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Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi 
csoportvezetőnek az előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. A bizottság 
egybehangzó, 3 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a felelős gazdálkodásnak 
köszönhetően133MFt pénzmaradvánnyal zárta a tavalyi évet az önkormányzat, valamint 109 
MFt összegű értéknövekedés tapasztalható a beruházások következtében. A személyi 
juttatásokon belül előirányzott bruttó 14 MFt fedezetet biztosított az év végi és a helyi 
jogszabályban előírt jutalmazások teljesítéséhez, ami 53 főt érintett. Az általános tartalék 
összege 28 MFt-ra nőtt. 
Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat  

2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

3. Hatályos önkormányzati rendeletek deregulációja 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés és rendelet-tervezet 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (IV.30). Önkormányzati rendelete 

Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

4. A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató 
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 tájékoztatót.  
dr. Milus Lajos jegyző: A Cibere utcában illegálisan lerakott 91 kg hulladék olyan iratokat is 
tartalmazott, mely alapján tulajdonosa beazonosítható volt. A hulladékot felszólításra 
elszállították. A legális hulladéklerakó 2.500,- Ft-ot számlázott ki ezért a mennyiségért. 
Bartha Gábor polgármester: A településen rendben lezajlott 25-én a lomtalanítás. Az új 
szolgáltatóval nem lehet majd a hulladékszállítás tekintetében a jelenlegi, kedvező 
feltételeket tartalmazó megállapodást kötni. A szolgáltatási díj megfizetésével mindenki 
kifizeti a lomtalanítás költségét, viszont ezt a pluszszolgáltatást az ingatlantulajdonosok 30%-
a veszi igénybe. A lomtalanítás nem kötelező feladata a szolgáltatást végző társaságnak.  
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Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egybehangzó, 6 igen szavazattal a községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 

5. Községi, idegenforgalmi rendezvények programja (falunap, Bornapok, Sörnap) 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
(Előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Palkovics Zoltánné 
elnöknek, a napirend előterjesztőjének. 
Palkovics Zoltánné elnök: Megköszönte mindazoknak a segítségét, akik a Falunap 
szervezésében, lebonyolításában részt vettek. Külön köszönte Kocsis Zsuzsanna 
művelődésszervező áldozatkész munkáját. 
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, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
30/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi idegenforgalmi 
rendezvények szervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 

6. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2014. évi 
tevékenységéről 
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. A témát a 
bizottság hosszan tárgyalta. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság ülésén felmerült, hogy több konzultációra 
lenne szükség az önkormányzat és az alapítvány kuratóriuma között. A bizottság 
egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány 
2014. évi munkáját, melynek eredményeként a település élete színesedett.  
Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

31/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
létrehozott alapítványok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
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7. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása 
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.  
dr. Milus Lajos jegyző: A módosítás 2 szakfeladat, valamint az étkezők számának változása 
okán szükséges. 
Bartha Gábor polgármester: Önálló napirendként szerepel a szociális étkezés kiszállításának 
költségeiről szóló tájékoztatást. A gazdálkodásban ezt a tételt láthatóvá kell tenni a megfelelő 
helyen szerepeltetve.  
Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

32/2015.(IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2. A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító 
Okiratát kiadja. 
 
Utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő:  2015. május 7. 
Felelősek:  dr. Milus Lajos jegyző 
  Kovács Imréné óvodavezető 
 

8. Közlekedési szolgáltatások fejlesztése – mikrobusz pályázat 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
Ford Transit életkora, mindennapos használata miatt szükséges új gépjármű beszerzése. Kérte 
Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Örömét fejezte ki annak okán, hogy közlekedési 
szolgáltatások fejlesztése tárgyban kiírásra került pályázat. Az önkormányzat gépparkja 
ezáltal bővíthető. 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:  
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33/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete:  
1. Támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázaton való részvételt. A 

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, továbbá Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft-vel történő 
szerződéskötésre mikrobusz kategóriában. 

2. Az általános tartalék terhére biztosítja a mikrobusz beszerzéséhez szükséges önrészt. 
 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

9. Cserszegtomaj Község Önkormányzata javára zárolt 5020354 számú 
Fundamenta Lakás-előtakarékossági szerződés 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(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: Megköszönte Csányi Bernadett adóügyi ügyintézőnek 
a bizottsági ülésen adott részletes tájékoztatást. 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, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

34/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy a 2452655-3 
számú Fundamenta Lakáskassza projekthez tartozó beruházás megvalósult. A projektben 
érintett érdekeltek által fizetendő az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése esedékes. Az 
5020354 számú szerződéshez kapcsolódó 1895 hrsz-ú ingatlan érdekeltségi hozzájárulása 
egyéb forrásból nem került megfizetésre.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakás-
előtakarékoskodó igényt támasztana a lakás-előtakarékossági szerződés alapján neki járó 
zárolt összeggel kapcsolatban a Fundamenta Lakáskassza Zrt. felé, abban az esetben a 
kifizetett összeg erejéig az önkormányzat helyt áll.  
Az 5020354 számú szerződés esetében az örökösök jogán meg nem igényelt állami 
támogatás és annak kamatai vonatkozásában, a későbbiekben esetlegesen benyújtott 
kártérítési igény esetén az önkormányzat minden felelősséget átvállal. 
A zárolt összeg kifizetése Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 11749039-15432467-
10040007 számú víziközmű számlájára történik.   
 

10.  Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolója 
 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. 
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Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A Képviselő-testület a februári soros ülésén a 
háziorvosi ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Jelen esetben a 
pénzügyi beszámoló lett a testület elé tárva döntéshozatal céljából. 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, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

35/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az 
Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi közhasznúsági jelentését és 2014. évi számviteli 
beszámolóját. 
 

11.  Tájékoztatás a szociális étkezés kiszállításának költségeiről  
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A hivatal pénzügyi csoportja által 
készített analízis az előterjesztés mellékletét képezi. 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.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

36/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a 
szociális étkezés kiszállításának költségeiről szóló tájékoztatót. 
 

12. Önkormányzati képviselői tiszteletdíj vizsgálata 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elekes István képviselő által írt levél 
tartalmát illetően, az abban tett közlés okán vált szükségessé a vizsgálat lefolytatása. 
Tolvéth Gyula Tamás elnök: Képviselőtársa tudott tiszteletdíja összegének elszámolásáról, de 
nem jelezte. Legutóbbi, polgármesternek címzett levelében tett róla említést. Polgármester úr 
belső vizsgálatot rendelt el. Mindösszesen bruttó 152.124,- Ft, nettó 78.924,- Ft összegű 
tiszteletdíjat vett fel jogosulatlanul 2012-ben. Felháborító, hogy aki az „igazság bajnokaként” 
próbálja beállítani magát a köztudatba, eddig elhallgatta ezt, most véletlenszerű elszólásával 
derül ez ki. A határozati javaslatban foglaltak szerint a bizottság felszólítja Elekes István 
képviselőt, hogy a jogtalanul felvett összeget az önkormányzat részére fizesse vissza és az 
erről szóló igazolást a képviselő-testület május 27. napi soros ülésén mutassa be. A bizottság 
egybehangzó, 3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

37/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete „önkormányzati képviselői 
tiszteltdíj vizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:                        
 
- felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy az általa 2012. évben jogtalanul 
felvett nettó 78.924 Ft-ot – amit akkor nem jelzett – 2015. május 27-ig az önkormányzatnak 
fizesse meg, és a befizetést bizonyító igazolás a képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén 
mutassa be. 
Befizetésért felelős:  Elekes István önkormányzati képviselő 
Határidő:   2015. május 27. 
 

13.  Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület a márciusi soros ülésén tárgyalt már 
hasonló ügyet. Elekes István képviselő levelet küldött Cserszegtomaj Község 
Polgármesterének. Tájékoztatta képviselőtársát, hogy levelében foglaltakat a következő soros 
ülésen interpellációként kezelve, a testület bevonásával tárgyalja. Elekes István képviselő 
nincs jelen az ülésen, pedig őt meg kellene kérdezni, hogy elfogadja –e a kapott választ. A 
legutóbbi levél nem tartalmaz új kérdést a márciusban íródott levélhez képest. Képviselőtársa 
említést tesz arról, hogy a márciusi soros ülésen elhangzott, hogy senki nem részesül 
juttatásban. Az ülésen ez nem hangzott el. Az elhangzottak szerint arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a képviselők havi illetményben nem részesülnek, kivéve az egyik 
közalkalmazásban álló képviselő. A március 25. napjára összehívott soros képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvének másolatát át szerette volna adni Elekes István képviselőnek. Mivel 
nincs jelen az ülésen, javasolta, postai úton ajánlott küldeményként legyen részére elküldve. 
A jegyzőkönyv képezi Elekes István képviselő által feltett kérdésre írásban adott választ. 
Képviselőtársa tett fel kérdést, jelenlétével viszont nem tisztelte meg a testületet.  
Szavazásra tett fel javaslatát, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Elekes István képviselő részére a március 25. napjára 
összehívott soros képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve postai úton kerül kiküldésre.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az elhangzott javaslatban foglaltakkal 
egyetért. 
 

Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselő az ülés bezárásának pillanatáig nem 
jelezte távolmaradását. Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 54 perckor 
bezárta.  
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető   


