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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16 órára 
összehívott ünnepi alakuló üléséről 
 
Képviselő-testületi alakuló ülés helye: Tornacsarnok 
                                                                 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Elekes István, Molnár Gabriella, Palkovics 
Zoltánné, Partics Gyula, Szeles András György és Tolvéth Gyula Tamás képviselők; 
valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal:  dr. Milus Lajos jegyző 
 
Meghívott vendég: Dr. Varga Andrea Keszthelyi Járási Hivatal vezetője 
 
Az ülésen megjelent a lakosság részéről: körülbelül 80 fő 
 
Napirend előtt: 
 
A himnusz elhangzása után az általános iskolások október 23-i megemlékező műsora 
következett. A műsort követően Tolvéth Gyula Tamás korelnök köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen 
van. Az alakuló ülést 16 óra 55 perckor megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Tolvéth Gyula Tamás korelnök: Ismertette az ülés napirendjét a meghívó szerint. 
Szavazásra tett fel a napirendi sor elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a napirendi sort elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1.)  Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
      (Tájékoztatás a jkv. mellé csatolva) 
 
Tolvéth Gyula Tamás korelnök: Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, Ludvig Tamás 
Mátyásné Dr. Patócs Ilonát, ismertesse a választás végleges eredményét.  
Ludvig Tamás Mátyásné Dr. Patócs Ilona elnök: A névjegyzékbe felvett választópolgárok 
szám Cserszegtomajon 2458 fő, melyből szavazóként 976 fő jelent meg. A választás rendben 
lezajlott, az eredmény ellen kifogást nem nyújtottak be.  
A végleges, jogerős eredmény szerint Cserszegtomaj község polgármestere: Bartha Gábor  
A polgármester főállásban kívánja polgármesteri tisztségét ellátni. 
A Képviselő-testület tagjai: Elekes István, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics 
Gyula, Szeles András György és Tolvéth Gyula Tamás 
A polgármester és a képviselők részére a megbízólevelek október 17-én átadásra kerültek. A 
polgármesternek és a képviselőknek gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván. 
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2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Tolvéth Gyula Tamás korelnök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, 
hogy a települési képviselők és a polgármester az alakuló ülésen esküt tesznek. Felkérte 
Ludvig Tamás Mátyásné Dr. Patócs Ilonát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy a 
megválasztott képviselőktől és a polgármestertől vegye ki az esküt. 
A helyi választási bizottság elnöke, Ludvig Tamás Mátyásné Dr. Patócs Ilona a képviselőktől, 
majd a polgármestertől kivette az esküt.  
A korelnök bejelentette, hogy a képviselő-testület megalakultnak tekintendő, majd felkérte 
Bartha Gábor polgármester, hogy a 3. napirendi pontnak megfelelően ismertesse programját. 
 
3.) Székfoglaló beszéd 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a választók szavazatait, a bizalmat, 
megtiszteltetésnek veszi, hogy a megválasztott képviselővel együtt dolgozhat. A Krónika 
című helyi újságban közzé lett téve mindaz, amit az előző ciklus képviselői elértek. Ígérte, a 
megalakult testület hozzáállásával a következő években folytatja az értékteremtést, az energiát 
az építő munkára fordítják. A település számtalan értékkel rendelkezik, melyeket meg kell 
mutatni az ide látogatóknak. Az infrastruktúra további fejlődése elengedhetetlen, szükség van 
kerékpárút, gyalogút kialakítására. Az óvoda és az általános iskola továbbra is számíthat az 
önkormányzat segítségére. A helyi vállalkozók felé nyitni fognak, az aktív, működő 
vállalkozások nagyfokú megbecsülésre, törődésre jogosultak. Idősbarát önkormányzatként a 
cserszegtomaji időskorúak eddig is különös figyelemben részesültek, ez a következő években 
is így lesz. Az önkormányzat folytatja a település, illetve az ország közigazgatási határán túl 
végzett munkáját, értve ez alatt Dálnok testvértelepüléssel fenntartott kapcsolatot. 
 
4.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata módosításának szükségességéről. Amennyiben a település állandó 
lakóinak száma 2000 fő felett van, kötelező pénzügyi bizottságot létrehozni. Az 
előterjesztésben foglaltak szerint Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot állít fel a képviselő-
testület. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései tekintetében 
nagymértékben megkönnyíti a képviselő-testület munkáját. Az előző évek gyakorlata szerint 
javasolta Szociális Bizottság további működését. Kulturális Bizottság szintén működött az 
előző ciklus ideje alatt, koordinálva a településen megrendezésre kerülő programokat. Ezek 
alapján három bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi a Szociális, valamint a Kulturális 
Bizottság megalakítására tett javaslatot. Ezen túlmenően javasolta a tanácsnoki tisztséget a 
sporttal kapcsolatos feladatok ellátásának felügyeletére, mivel 10-nél is több szervezet 
foglalkozik sporttevékenységgel Cserszegtomajon.  
 
Elekes István képviselő: Az előző ciklus idején szinte ugyan ez a testület vonta össze a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Kulturális Bizottságot, megalakítva így a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottságot. Kérdezte, miért van szükség most újra két külön bizottság 
létrehozására? 
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Bartha Gábor polgármester: A korábbi döntést egy másik testület hozta meg, jelen 
pillanatban egy újonnan megalakult képviselő-testület tárgyal a bizottságok felállításáról. 
Kérdezte képviselőtársát, elfogadja –e a választ? 
Elekes István képviselő: Kérdésére kapott választ nem fogadta el. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, van az ügyben más javaslata? 
Elekes István képviselő: Nincs más javaslata, kérdést intézett a polgármester felé. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás és más javaslat hiányában szavazásra tette fel a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2014.(X.22.) rendelete  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
dr. Milus Lajos jegyző: Elmondta, a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve, 
ha a kihirdetésénél óra és perc is meg van jelölve. A módosító rendeletet 17 óra 21 perckor 
kihirdette. Ez alapján a rendelet a kihirdetésének napján hatályba tud lépni.   
 
Bartha Gábor polgármester: 17 óra 21 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént, az 17 óra 24 
perckor lépett hatályba. 
 
5.) Bizottságok, tanácsnok megválasztása 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, kívánja –e valaki zárt ülés elrendelését? 
Bartha Gábor polgármester: Zárt ülés elrendelésére irányuló javaslat nem érkezett, így a 
képviselő-testület nyilvános ülése folytatódik. A bizottságok elnökére és tagjaira a 
polgármester tehet javaslatot. Az elfogadott, kihirdetett és hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzat alapján javasolta a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökének Elekes István 
képviselőt. Kérdezte Elekes István képviselőt, elfogadja –e a felkérést az elnöki tisztségre? 
Elekes István képviselő: A elnöki tisztséget nem fogadta el. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökének 
Tolvéth Gyula Tamás képviselőt. Kérdezte Tolvéth Gyula Tamás képviselőt, elfogadja –e az 
elnöki tisztséget? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az elnöki tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
Elnökének Tolvéth Gyula Tamás képviselő megválasztását. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Tolvéth Gyula Tamás képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
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Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökének Tolvéth Gyula Tamás 
képviselő elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

112/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
Elnökévé: Tolvéth Gyula Tamás képviselőt 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának felkérte Partics 
Gyula képviselőt, aki az előző ciklus alatt a bizottság külsős tagja volt. Kérdezte Partics 
Gyula képviselőt, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Partics Gyula képviselő: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tagjának Partics Gyula képviselő megválasztását. 
Partics Gyula képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Partics Gyula képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjának Partics Gyula képviselő 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

113/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
Tagjává: Partics Gyula képviselőt 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 
bizottságok 3 főből állnak, melyből 2 tag képviselő, egy fő pedig külsős bizottsági tag. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagjának felkérte Bakos László Róbertet, aki az 
önkormányzati választásokon képviselő jelöltek közül 7. legtöbb szavazatot kapott. 
Kérdezte Bakos László Róbertet, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Bakos László Róbert: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
külsős tagjának Bakos László Róbert megválasztását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
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114/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
Tagjává: Bakos László Róbert külsős tagot 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta a Szociális Bizottság Elnökének Molnár Gabriella 
képviselőt. Kérdezte Molnár Gabriella képviselőt, elfogadja –e az elnöki tisztséget? 
Molnár Gabriella képviselő: Az elnöki tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Szociális Bizottság Elnökének Molnár 
Gabriella képviselő megválasztását. 
Molnár Gabriella képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Gabriella képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel a Szociális Bizottság Elnökének Molnár Gabriella képviselő elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

115/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Szociális Bizottság 
Elnökévé: Molnár Gabriella képviselőt 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A Szociális tagjának felkérte Palkovics Zoltánné képviselőt. 
Kérdezte Palkovics Zoltánné képviselőt, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Palkovics Zoltánné képviselő: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Szociális Bizottság tagjának Palkovics 
Zoltánné képviselő megválasztását. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Palkovics Zoltánné képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel a Szociális Bizottság tagjának Palkovics Zoltánné képviselő elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta. 
 

116/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Szociális Bizottság 
Tagjává: Palkovics Zoltánné képviselőt 
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megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A Szociális Bizottság változatlan felállítása mellett külsős 
tagnak felkérte Kiss Ferencnét. 
Kérdezte Kiss Ferencnét, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Kiss Ferencné: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Szociális Bizottság külsős tagjának Kiss 
Ferencné megválasztását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

117/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Szociális Bizottság 
Tagjává: Kiss Ferencné külsős tagot 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta a Kulturális Bizottság Elnökének Palkovics Zoltánné 
képviselőt. Kérdezte Palkovics Zoltánné képviselőt, elfogadja –e az elnöki tisztséget? 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az elnöki tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Kulturális Bizottság Elnökének Palkovics 
Zoltánné képviselő megválasztását. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Palkovics Zoltánné képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel a Kulturális Bizottság Elnökének Palkovics Zoltánné képviselő 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta. 
 

118/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Kulturális Bizottság 
Elnökévé: Palkovics Zoltánné képviselőt 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság tagjának felkérte Molnár Gabriella 
képviselőt. Kérdezte Molnár Gabriella képviselőt, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Molnár Gabriella képviselő: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Kulturális Bizottság tagjának Molnár 
Gabriella képviselő megválasztását. 
Molnár Gabriella képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Molnár Gabriella képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel a Kulturális Bizottság tagjának Molnár Gabriella képviselő elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

119/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Kulturális Bizottság 
Tagjává: Molnár Gabriella képviselőt 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság külsős tagnak felkérte Zsigáné Kovács 
Enikőt. 
Kérdezte Zsigáné Kovács Enikőt, elfogadja –e a tagsági tisztséget? 
Zsigáné Kovács Enikő: A tagsági tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a Kulturális Bizottság külsős tagjának 
Zsigáné Kovács Enikő megválasztását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

120/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
Kulturális Bizottság 
Tagjává: Zsigáné Kovács Enikő külsős tagot 
megválasztja.  
 
Bartha Gábor polgármester: A következő testületi döntés a sport és ifjúsági tanácsnoki 
tisztség betöltésére irányul. Elmondta, a tanácsnoki tisztség egyszemélyes bizottságot jelent, a 
tanácsnok bizottsági elnökként végzi munkáját. Sport és ifjúsági tanácsnoknak felkérte Partics 
Gyula képviselőt, aki sportegyesület elnökeként komoly eredményeket ért el. Kérdezte Partics 
Gyula képviselőt, elfogadja –e a tanácsnoki tisztséget? 
Partics Gyula képviselő: A tanácsnoki tisztséget elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel sport és ifjúsági tanácsnoknak Partics Gyula 
képviselő megválasztását. 
Partics Gyula képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Partics Gyula képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
Szavazásra tette fel sport és ifjúsági tanácsnoknak Partics Gyula képviselő elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
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121/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Partics Gyula képviselőt sport 
és ifjúsági tanácsnoknak megválasztja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a külsős 
bizottsági tagoktól vegye ki az esküt. 
 
A külsős bizottsági tagoktól Ludvig Tamás Mátyásné Dr Patócs Ilona kivette az esküt. 
 
6.) Alpolgármester választása, eskütétele 
 
Bartha Gábor polgármester: Alpolgármesterként 2012. óta Szeles András György képviselő 
segíti munkáját, eredményesen dolgoztak együtt. Az alpolgármester személyére nyíltan a 
polgármester tesz javaslatot, megválasztása titkos szavazással történik. Alpolgármesternek 
Szeles András György képviselőt jelölte. Kérdezte Szeles András György képviselőt, 
elfogadja –e a felkérést? 
Szeles András György képviselő: Az alpolgármesteri tisztség betöltésére irányuló felkérést 
elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester: Megkérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy 
Tolvéth Gyula Tamás elnökletével a titkos szavazást bonyolítsák le.  
Szeles András György képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Szeles András György képviselő személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a képviselő-
testület a személyes érintettség bejelentését elfogadta. 
 
A titkos szavazás lebonyolítása alatt a Tátika Népdalkör előadása volt hallható. 
 
Tolvéth Gyula Tamás elnök: Az alábbiak szerint ismertette a szavazás eredményét. Az 
urnabontásnál jelen volt dr. Milus Lajos jegyző. Az urnában lévő 7 szavazólapból 1 
érvénytelen volt. A 6 érvényes szavazatból 5 szavazatot kapott Szeles András György 
képviselő, 1 szavazatot kapott Molnár Gabriella képviselő. A szavazás eredményes volt, a 
megválasztott alpolgármester Szeles András György képviselő. 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte Szeles András György képviselőt, mint 
alpolgármestert. Felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a megválasztott 
alpolgármestertől vegye ki az esküt. 
 
Szeles András György alpolgármestertől Ludvig Tamás Mátyásné Dr Patócs Ilona kivette az 
esküt. 
 
Szeles András György alpolgármester: Megköszönte képviselőtársai bizalmát. 
 
7.) Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót dr. Milus Lajos 
jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének. 
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dr. Milus Lajos jegyző: A képviselő-testület a 4. napirend alatt döntött az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint az alakuló ülésen, 
vagy az azt követő soros képviselő-testületi ülésen felül kell vizsgálni a szabályzatot. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 05-én tartja 
következő soros ülését. 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy az SZMSZ-t vizsgálja a bizottság felül és a következő soros testületi 
ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

122/2014.(X.22.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottságot az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatára. 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a felülvizsgálatot követően az új szabályzat tervezetét a 
következő soros testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. november 05. 
Felelős: Tolvéth Gyula Tamás a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke. 
 
8.) Tájékoztatás összeférhetetlenségi szabályokról, vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót dr. Milus Lajos 
jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének. 
dr. Milus Lajos jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy a megválasztott képviselők a 
megválasztástól, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül  
kötelesek vagyonnyilatkozat tételre.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta. 
 

123/2014.(X.22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az összeférhetetlenségről és a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatást megismerte. 
 
Dr. Varga Andrea Keszthelyi Járási Hivatal vezetője: A mai nap ünnep a település életében, a 
képviselők és a polgármester törvényes megbízatása 5 évre szól. Nem könnyű feladat 3000 fő 
feletti települést működtetni, irányítani. Sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánt ehhez a 
polgármesternek és a felesküdött képviselőknek.  
 
Az utolsó napirendi pontot követően a Tátika Népdalkör előadásában a „Mindannyian mások 
vagyunk” című dal hangzott el. 
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Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a jelenlévőknek az ünnepi ülésen való részvételt, 
valamint a Tátika Népdalkörnek, hogy előadásaikkal emelték az ünnepi ülés hangulatát. Kérte 
a jelenlévőket, énekeljék el együtt a Szózatot. 
 
 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület ülését 18 óra 27 perckor bezárta. 
 
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 

 


