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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 
19-én 17 órakor kezdődő ünnepi testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Molnár Gabriella Palkovics Zoltánné, Szeles 
András György képviselők;  
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Távolmaradt: Elekes István, Kőműves Károlyné és Román Erika képviselők  
Polgármesteri Hivatal részéről: Varga Viktória vezető tanácsos 
Lakosság részéről: 15 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 3 képviselő és a polgármester jelen van. Az ünnepi ülést 17 óra 10 
perckor megnyitotta.  
 
Ezt követően felhangzott a Himnusz.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 4 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.  
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy Manninger Jenő Zala-megye 
Országgyűlési Képviselője, megyei útügyi biztos személyesen adta át Orbán Viktor 
miniszterelnök által írt bizonyságlevelet, ami a település 44.377.000,- Ft adósságának 
elengedését foglalja magába.  
Felolvasta bizonyságlevelét. A levél a Polgármesteri Hivatal épületében kifüggesztésre kerül. 
 
A napirend ismertetése előtt elmondta, meggyőződése, hogy az önkormányzaton belül a 
helyükre kerülnek a dolgok. Az ünnepi ülés összehívásának indoka a polgármester 
helyettesítésére alpolgármester megválasztása. Megjegyezte, az ünnepi ülés napja egybeesik 
Kossuth Lajos a magyar történelem kiemelkedő alakjának születésnapjával. Kőműves 
Károlyné május 1. napjával lemondott alpolgármesteri tisztségéről.  Kőműves Károlyné 
képviselő írásban jelezte, hogy az ünnepi ülésen külföldön való tartózkodása okán nem tud 
részt venni.  
A törvényes működés, illetve a sikeres hétköznapok megvédése a cél, még ha ez 
távolságtartásba is ütközik.  
A Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásához a tagok nyilatkozata 
szükséges.  A Bizottság az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 5 főből 
áll. Három képviselő távolmaradása miatt a meghívó szerinti 1. napirendben foglaltaknak a 
testület nem tud eleget tenni. Mivel a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagjai nem 
választhatók meg, az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos szavazás 
lebonyolításához ideiglenes bizottságot kell létrehozni. 
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1. napirendi pontként javaslatot tett ideiglenes bizottság felállítására a jelen lévő képviselők és 
az előző bizottságok külsős tagjai segítségével. Ezt követően változatlan formában a meghívó 
szerinti sorrendben következnek a napirendek. Az ideiglenes bizottságba egy külsős tag 
beválasztása szükséges, a meghívó szerinti 2. napirend Külső bizottsági tagok eskütételéről 
Külsős bizottsági tag eskütételére módosul. A titkos szavazás lebonyolításához, a szavazatok 
összeszámláláshoz szünetet fog elrendelni. Az „Egyebek” napirend alatt 
„Köszönetnyilvánítás” –ra tett javaslatot. Megragadva az ünnepi hangulatot, köszönetét 
szeretné kinyilvánítani azoknak a helyi lakóknak, akik a lelátó építésében részt vettek. 
 
Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 4 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Ideiglenes bizottság létrehozása, a bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés, határozati javaslat a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Az ideiglenes bizottság elnökének Molnár Gabriella képviselőt, 
a bizottság tagjának Palkovics Zoltánné képviselőt, külsős tagjának Partics Gyulát kérte fel. 
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. 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Partics Gyulát, elfogadja –e a felkérést?  
 
Partics Gyula: Nyilatkozott, hogy a felkérést elfogadja. 
 
Berta Sándorné jegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás előtt a képviselőknek be 
kell jelenteniük érintettségüket. Ezt követően a testület szavaz arról, hogy elfogadják –e az 
érintettség bejelentését, vagyis döntenek arról, hogy kizárják –e az érintett képviselőt a 
szavazásból. A döntéshez minősített többségi szavazatszám szükséges. 
  
Molnár Gabriella képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Bejelentette érintettségét. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Gabriella képviselő esetében az 
érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 nem szavazattal az érintettség elfogadását elutasította, a 
szavazásból Molnár Gabriella képviselőt a testület nem zárta ki. 
 
Szavazásra tette fel Palkovics Zoltánné képviselő esetében az érintettség elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 nem szavazattal az érintettség elfogadását elutasította, a 
szavazásból Palkovics Zoltánné képviselőt a testület nem zárta ki. 
 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének 42. § (2) 
bekezdése alapján ideiglenes bizottságot hoz létre. 
Az ideiglenes bizottság feladata: az alpolgármester választás titkos szavazással történő 
lebonyolítása, a szavazással kapcsolatos szavazatszámlálói bizottsági teendők ellátása. 
A választás eredményes befejezésével az ideiglenes bizottság megbízatása megszűnik. 
Az ideiglenes bizottság tagjai: 
Molnár Gabriella elnök 
Palkovics Zoltánné bizottsági tag 
Partics Gyula bizottsági tag 
 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
148/2013.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének 42. § (2) 
bekezdése alapján ideiglenes bizottságot hoz létre. 
Az ideiglenes bizottság feladata: az alpolgármester választás titkos szavazással történő 
lebonyolítása, a szavazással kapcsolatos szavazatszámlálói bizottsági teendők ellátása. 
A választás eredményes befejezésével az ideiglenes bizottság megbízatása megszűnik. 
Az ideiglenes bizottság tagjai: 
Molnár Gabriella elnök 
Palkovics Zoltánné bizottsági tag 
Partics Gyula bizottsági tag 
 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Mivel Partics Gyula, az ideiglenes bizottság tagja nem 
képviselő, tőle az esküt ki kell venni. 
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.) Alpolgármester választása, eskütétele 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
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Bartha Gábor polgármester: Tisztában van azzal, milyen megtisztelő és felemelő dolog 
polgármesteri tisztséget betölteni, polgármesteri teendőket ellátni. Akit a választópolgárok 
megválasztanak a képviselő-testület tagjának, a település lakóinak bizalmát élvezi. 
Egyetemleges és teljes a polgármester feladata. Helyettesítése, személyének kiváltása fontos 
és elsődleges. Az alpolgármester aláírhat dokumentumokat, felelősséggel bír. Alpolgármesteri 
tisztség betöltésére a polgármester tesz javaslatot. Felkérte az alpolgármesteri tisztség 
betöltésére, polgármesteri feladatai helyettesítésére Szeles András György képviselőt. 
Kérdezte Szeles András György képviselőt, elfogadja –e a felkérést? 
 
Szeles András György képviselő: Megköszönte és elfogadta a felkérést, ezzel egyidejűleg 
bejelentette érintettségét. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Szeles András György képviselő esetében az 
érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 nem szavazattal az érintettség elfogadását elutasította, a 
szavazásból Szeles András György képviselőt a testület nem zárta ki. 
 
Felkérte a Molnár Gabriella elnöksége alatt működő ideiglenes bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 40 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte a Molnár Gabriella bizottsági elnököt, ismertesse a 
szavazás eredményét. 
 
Molnár Gabriella bizottsági elnök: Először a 2013. szeptember 19. napján alpolgármester 
megválasztása okán lebonyolított titkos szavazás jegyzőkönyvét ismertette. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének létszáma 7 fő, jelen van 4 fő. Hiányzó 
szavazólap és érvénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes szavazólapok száma 4, az 
érvényes szavazatok száma 4. Az imént elmondottak alapján a bizottság nevében 
megállapította, hogy a szavazás eredményes volt, mind a 4 szavazó érvényes szavazatot adott 
le. A titkos szavazással megválasztott alpolgármester Szeles András György.   
(Az alpolgármester választásáról készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bartha Gábor polgármester: Megismerve az ideiglenes bizottság által lebonyolított titkos 
szavazás eredményét, Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
alpolgármestere a mai naptól Szeles András György. Gratulált a megválasztott 
alpolgármesternek. 
 
A képviselő-testület a titkos szavazás eredményét az alábbi határozatba foglalta: 
 

149/2013.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 34. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – titkos 
szavazással - Szeles András Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztotta. 
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Bartha Gábor polgármester: Kivette az esküt Szeles András György alpolgármestertől. 
(Alpolgármester eskütétele) 
 
Eskü szövege: „ Én, ……………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Cserszegtomaj község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Az eskütételt követően elhangzott a Szózat. 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte Szeles András Györgyöt, mint alpolgármestert. 
Képviselőként kifejtett munkájára mindig lehetett számítani, biztos abban, hogy ezután is így 
lesz. A településnek ilyen alapokra van szüksége. 
 
Szeles András György alpolgármester: Megköszönte képviselőtársai bizalmát. Eddig is a 
település érdekeit tartotta szem előtt. Véleménye szerint az erő együttes kifejtésével az együtt 
elvégzett munka akár ötszörös is lehet. A település fejlődése lesz az elsődleges célja a 
továbbiakban is. Az előző ciklusok is eredményesek voltak, de tapasztalata szerint a jelenlegi 
képviselők munkája során vált a legtöbb elképzelés valóra, úgy, mint létesítmény felújítás – 
bővítés, útépítés.  
 

4.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatást adott Cserszegtomaj Község Önkormányzatának I. 
félévi gazdálkodásáról. A bevételek 52 %-on, a kiadások 46 %-on teljesültek az I. félévben, a 
szeptember 11. napján megtartott soros ülésén a képviselő-testület 2 nem szavazat mellett 
elfogadta. A teljesülés arról ad bizonyosságot, hogy a rendelkezésre álló források megfelelő 
helyre kerülnek. A képviselőknek, polgármesternek és alpolgármesternek az önkormányzati 
törvény tiszteletdíjat állapít meg. A képviselő-testület szavazással állapítja meg az 
alpolgármester tiszteletdíját.  
 
Szeles András György alpolgármester: Bejelentette érintettségét. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Szeles András György alpolgármester 
esetében az érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 nem szavazattal az érintettség elfogadását elutasította, 
a szavazásból Szeles András György alpolgármestert a testület nem zárta ki. 
 
Bartha Gábor polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi törvény rendelkezése alapján a 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek a képviselő-testület a 2000-nél nagyobb 
lélekszámú településen tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíjat a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény szerint megállapított illetményalap és szorzószám alapján kell megállapítani 
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úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 2013. évben a 
köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, a szorzószám 4,5, melyek szorzataként 
megállapítható legmagasabb tiszteletdíj bruttó173.925,- Ft. 
Javaslatot tett a jogszabályi előírások figyelembe vételével az alpolgármester tiszteletdíjára az 
alábbiak szerint. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeles András György 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteltdíját 2013. szeptember 19. napjától havi 
173.925.- Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Egyéb javaslat hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

150/2013.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeles András György 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteltdíját 2013. szeptember 19. napjától havi 
173.925.- Ft-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

5.) Egyebek 
 

Köszönetnyilvánítás 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kőműves Károlyné 
alpolgármesteri tisztsége betöltése idején Kubatov Gáborral, a Ferencvárosi Torna Club 
elnökével levélváltásban állt. A kapcsolat eredménye képen az átépítés alatt álló budapesti 
stadionból kikerülő székek egy része Cserszegtomaj Község Önkormányzatához kerültek. 
Szeles András György képviselő operatív irányítása mellett a székek beépítésre kerültek a 
futballpályája lelátójára. Megköszönte mindazok munkáját, akik ebben részt vettek. A 
megvalósult munka pénzben kifejezve közel 1.000.000,- Ft értéket képvisel. Átadta a szót 
Szeles András György alpolgármesternek, fejezze ki köszönetét az önkormányzat nevében. 
 
Szeles András György alpolgármester: Jelképes ajándékkal, „Cserszegtomaj” feliratú, 
nemzeti színű, magyar címerrel ellátott pólóval kívánja a köszönetet kifejezni. Mindazok, 
akik az ünnepi ülésre szóban meghívást kaptak, szabadidejüket feláldozva, társadalmi 
munkában vettek részt a kezdetektől fogva a lelátó építésében. Augusztus 19-én barátságos 
mérkőzésre érkezett Szombathelyi Haladás Futball Club öregfiúk csapata is elismerését 
fejezte ki a megvalósult létesítmény okán. Mindenkinek kinyilvánította köszönetét, akik 
bármilyen mértékben, de segítették a lelátó építését.    
Az ajándék átvételére név szerint szólította Ihász-Kovács Bélát, Magas Bélát, Vad Károlyt, 
Papp Ferencet és Barna Miklóst. 
 
Bartha Gábor polgármester: Elismerését és köszönetét fejezte ki Takács Tamás testnevelő 
tanárnak, a Magyar Lábtoll-labda szövetség alelnökének, aki Mile Alexandrát felkészítette a 
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Vietnámban megrendezett lábtoll-világbajnokságon való részvételre. Alexandra IV. helyezést 
ért el, ezzel is öregbítette a település jó hírnevét. Alexandrát a korábbi kétszeres világbajnok, 
valamint a jelenlegi világbajnok – a sportág hazájából származó – vietnámi versenyzők 
előzték meg. A II. helyet megszerző, szintén vietnámi versenyzővel Alexandra nem került 
össze. 
 
Az ünnepi ülés résztvevőit pezsgős koccintásra invitálta. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 18 óra 10 
perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Bartha Gábor  sk.                                        Berta Sándorné sk. 
polgármester                                                           jegyző 
 
 
 

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


