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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 04-én 
15 óra 30 percre összehívott rendkívüli testületi üléséről 
Az ülés helye: Kultúrház Cserszegtomaj, Vadász u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes 
István, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Illés Andrea és Varga Viktória 
köztisztviselők. 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 15 óra 30 perckor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét 
elfogadta. 
Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Szabó István Általános Iskola Diáksportkör – Cserszikék tánccsoport támogatási 
kérelme (Európa Bajnokságon való részvétel) 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A rendkívüli ülés összehívásának 
oka, hogy a Cserszikék tánccsoport az Országos bajnokságon megszerzett első helyezéssel 
kivívta a június végén, Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon való 
részvétel lehetőségét. A Képviselő-testület február 26-i ülésén döntött a civil szervezetek 
támogatásáról, a tánccsoport 200.000,- Ft működési támogatásban részesült. Akkor 
elhangzott, hogy nagy esélye van a tánccsoportnak az Európa-bajnokságon való részvételre. A 
testület arról foglalt állást, hogy amennyiben erre valóban sor kerül, visszatérnek a táncosok 
további támogatására. Az Európa-bajnokságra 12 fő utazik, a részvétel összköltsége 523.643,- 
Ft. Az előterjesztéshez mellékelt támogatási kérelem szerint 83.643,- Ft a tánccsoport saját 
pénzösszege, az igényelt támogatás 440.000,- Ft. A 10 táncos közül van, aki ez alkalommal 
fog először külföldön járni, a gyermekek nagy része pedig még nem volt magyar lakta 
külföldi területen. Megjegyezte, feltett szándéka az önkormányzatnak, hogy a cserszegtomaji 
általános iskolások tanulmányaik befejezéséig egy alkalommal magyar lakta külföldi területre 
látogassanak. 
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A májusi soros képviselő-testületi ülésen el lett fogadva az önkormányzat költségvetési 
rendeletének módosítása, a módosítást követően az általános tartalék összege 28.676,- ezer 
forint maradt. Az előterjesztés alapján a tánccsoport támogatása az általános tartalék terhére 
valósulna meg. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy takarékos gazdálkodás eredményeként az 
önkormányzatnak 120.000.000,- forintja van lekötve.  
 
15 óra 36 perckor Molnár Gabriella képviselő megérkezett a képviselő-testület ülésére. 
  
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: 
 

74/2014.(VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szabó István 
Általános Iskola Diáksportkör- Cserszikék Tánccsoport kérelmét, és a támogatási kérelemben 
megjelölt összeggel, 440.000.- Ft-tal támogatja az Európa Bajnokságon való részvételt. A 
támogatási összeget az általános tartalék terhére biztosítja.  
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatásról szóló megállapodás elkészítéséről és 
a támogatási összeg átutalásáról gondoskodjon.  
Határidő:  2014. június 15. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 37 
perckor bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
 

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

jegyzőkönyvvezető 
 


