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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 21-én 14 órakor 
kezdődő rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Kőműves Károlyné, Palkovics Zoltánné, Román Erika, 
Szeles András György képviselők; 
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző
Távolmaradt: Molnár Gabriella képviselő, Elekes István képviselő 

Napirend előtt:
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 14 órakor megnyitotta. 
Felkérte Boros Lajosnét a jegyzőkönyv vezetésére. 
Ismertette a napirendet, mely a Teréz Anya Szociális Intézmény 2013. évi költségvetése 
módosításának újratárgyalása. Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére, valamint  a 
napirendre tett javaslatának elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy a Képviselő-testület  egybehangzó, 5 igen szavazattal a 
jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendet elfogadta.

Napirend:

1.) Teréz Anya Szociális Intézmény 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az előzmények ismertek, mivel az ügyet a 
testület  a június 19-i soros ülésén tárgyalta, akkor az előterjesztésben szereplő  határozati javaslat 
elfogadása elutasításra került. Az előterjesztés tartalma nem változott. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság a soros ülés előtti nap megtartott ülésén az ügyet tárgyalta. Átadta a szót Szeles András 
György bizottsági elnöknek.
Szeles András György elnök: Június 18-ai ülésén a bizottság egybehangzó 2 igen szavazattal támogatta 
a határozati javaslat elfogadását.
Kőműves Károlyné képviselő: A soros ülésen félreértésen alapult  a határozati javaslat elutasítása. 
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy habár Molnár Gabriella képviselő nincs jelen az ülésen, korábbi 
elutasításával ellentétben ő is támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Bartha Gábor polgármester: Megerősítette az imént elhangzottakat, mivel Molnár Gabriella 
képviselővel ő is konzultált. A szavazás eredményéhez nem lesz hozzászámolva a távol maradt 
képviselő véleménye, de képviselőtársa kérte, ossza meg a testület tagjaival az álláspontját.
Román Erika képviselő: Nem volt tudomása a mai napon 14 órakor kezdődő rendkívüli ülésről, a 
hivatalban más ügyből kifolyólag tartózkodott. Június 24-én, hétfőn 15 órára kapott  meghívást a 
rendkívüli ülésre, ennek ellenére örül, hogy jelen lehet. A soros ülésen is elmondta, az intézmény 
dolgozóinak jutalmazásával egyetért, az előterjesztés mellékletének második részében foglaltakkal 
viszont nem. Korábbi döntését átgondolta, a dolgozók jutalmazása miatt most igennel fog szavazni.
Bartha Gábor polgármester: Arról volt tudomása, hogy Kőműves Károlyné képviselő beszél Román 
Erika képviselővel a megváltozott időpont miatt.
Kőműves Károlyné képviselő: Előzőleg arról biztosította a polgármestert, hogy Molnár Gabriellát a 
munkahelyén lesz alkalma tájékoztatni az új időpontról. 
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársa elnézését  kérte, szervezési hiba okozta a tájékoztatás 
hiányát. Elmondta, a testület jelen lévő tagjai szívességet tesznek Hévíz Város Önkormányzatának. 
Kőműves Károlyné képviselő: Az elutasító döntést  követően megkereste Hévíz Város Polgármestere. 
Kérte Papp Gábor polgármester, hogy minél hamarabb tartsa meg Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata a rendkívüli ülését. Ezért  javasolta hétfő 15 óra helyett  a mostani időpontot. 
Elmondta, nem az ő külön kérése miatt, hanem Hévíz Város Önkormányzata miatt ült  össze a testület. 
Biztosította Papp Gábor polgármestert  arról, hogy Hévíz Város Önkormányzata továbbra is számíthat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának támogatására. A soros ülésen való szavazás előtt rengeteg, 
a napirendhez nem tartozó információ lett megosztva a testülettel, ami a szavazás eredményét 
negatívan befolyásolta. Kérte a jövőre nézve, hogy a testületi üléseken mindig szorosan a napirendhez 
tartozó témát vitassanak meg.
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Bartha Gábor polgármester: Papp Gábor polgármester őt is megkereste telefonon. Tájékoztatta, hogy 
Hévíz Város Önkormányzata kedden tartja soros ülését, ezért legkésőbb hétfőn új döntésre van 
szüksége Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől.
Szeles András György képviselő: Véleménye szerint, ha az ülésen valaki nem ért valamit, a szavazás 
előtt kérdezzen, hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2013.(VI.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat  Képviselő-testülete, mint a Hévízi Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény Fenntartó Társulás tagja a Teréz Anya Szociális Intézmény 2013. évi 
költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával egyetért.
Határidő: 2013. június 24.
Felelős: Berta Sándorné jegyző

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést  Bartha Gábor polgármester 14 óra 18 perckor 
bezárta.

kmf.

Bartha Gábor sk.                                         Berta Sándorné sk. 
polgármester                                                           jegyző

Boros Lajosné sk.
jegyzőkönyvvezető


