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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. §. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 53. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 11/2017.(II.01.) számú képviselő-testületi határozata alapján az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi 
rendeletet alkotja: 

I.  Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és jelképei 

 
  1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 2017. április 11. napjától Cserszegtomaj 

Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). 
 

    (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-  
testülete 

  (a továbbiakban: képviselő-testület). 
 

   1 (3) A képviselő-testület hivatala: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: hivatal). 

 
    (4)  Az önkormányzat székhelye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

 
    (5) Az önkormány működési területe: Cserszegtomaj Nagyközség közigazgatási 

területe. 
 
    (6)   Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.cserszegtomaj.hu 
 
       (7)  Az önkormányzat hivatalos pecsétje köralakú, körfelirattal: 
                    "Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata", középen Magyarország   

címerével. 
 
2. §  (1)  A képviselő-testület létszáma 7 fő. 
 
           (2) A képviselők nevét a 1. számú függelék tartalmazza. 
 
3. §      (1) Az önkormányzat jelképei:   
                 a) címer,  
                 b) zászló,  
                 c) pecsét. 
 

                                                           
1 Módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 31-től. 
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           (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának címere: a település múltjára utaló 
jelkép. A címeren szereplő mezőgazdasági eszközök, szőlőművelő ekevas, 
metszőkések, valamint a kévébe kötött stilizált búzakalász és a termőbe fordult 
szőlővenyige hűen tükrözi Cserszegtomaj hegyközség jellegét és mezőgazdasági 
múltját. 

 
           (3) Cserszegtomaj Nagyközség zászlóján megjelenő színek a címerpajzson megjelenő 
színekkel azonosak. A zászló téglalap alakú, hosszában egyenlő arányban két színű, kék és 
piros, középen a község címerével. 
 
           (4) Cserszegtomaj Nagyközség pecsétje kör alakú. A pecsétmező közepén 
Cserszegtomaj Nagyközség címerének kontúrrajza van elhelyezve, melyet két oldalról, 
felülről és alulról nagybetűs körirat övez: „CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG 
PECSÉTJE”.  
 
 (5) A pecsét az ország címerével együtt, továbbá államigazgatási, hatósági ügyintézés 
során nem használható. 

II. Fejezet 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Az önkormányzat feladata, hatásköre  

 
4. §   (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a Mötv.-ben meghatározott kötelezően 
ellátandó feladatokról. 
 
    (2)   Az önkormányzat egyes feladatainak ellátására társulásban vesz részt.  
Az önkormányzat tártársulásainak felsorolását az 2. számú függelék tartalmazza.  
 
5. § (1)  A képviselő-testület a Mötv. 10. §-ában meghatározottak szerint vállalhat önként 
közfeladatot.  
 
   (2)  A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslatnak tartalmaznia kell a 
megvalósításhoz szükséges eszközöket és forrásokat. 
 
   (3)  A közfeladat önkéntes vállalásához, illetve ellátásának megszüntetéséhez minősített 
többség szükséges. 

Hatáskör átruházás 
 
6. §   (1)  Az átruházott hatáskör gyakorlására a Mötv. 41. §. előírásai az irányadóak.  
 
   (2)  Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör gyakorlók évente beszámolnak a 
képviselő-testület felé. 
 
   (3)  A bizottságokra, a polgármesterre és társulásra és a jegyzőre átruházott hatásköröket a 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
  

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete működése 
 
7. §  (1)  A képviselő-testület legalább a Mötv. 44. §-ában meghatározott számú ülést tart. A 
rendes ülések időpontját a Képviselő-testület munkaterve tartalmazza. Az ülések helye a 
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hivatal helyisége. A képviselő-testület indokolt esetben külső helyszínen kihelyezett ülést is 
tarthat. 
 
   (2)  A képviselő-testület ülései: alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülés. 
 
   (3) A képviselő-testület ülésezése július és augusztus hónapban szünetel.  
 
    (4) A képviselő-testület - szükség szerint - határidőhöz kötött vagy fontos és halaszthatatlan 
téma tárgyalása esetén rendkívüli ülést tart.  
 
    (5)  A település életében jelentős évfordulók, események alkalmával a polgármester ünnepi 
képviselő-testületi ülést hívhat össze. Az ünnepi képviselő-testületi ülés menetére a rendes 
ülés szabályait kell alkalmazni. 
 
   (6)  A képviselő-testület szükség szerint, közös feladatokat érintő ügyekben együttes ülést 
tarthat más települések önkormányzatával. 

 
A munkaterv 

 
8. §  (1)  A képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik. A munkatervet a 
polgármester javaslatára a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
   (2)  A képviselő-testület munkatervének összeállításához javaslatot tehet a képviselő, a 
képviselő-testület bizottsága, a jegyző, az önkormányzat által alapított intézmény vezetője. 
 
   (3)  A munkatervnek tartalmaznia kell a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, 
napirendjét, a napirendi pontok előadóit, az előkészítésért felelős személy megnevezését. 
 
   (4) A munkaterv a képviselő-testületi munka tervezésének eszköze, ezért attól indokolt 
esetben el lehet térni.  

A képviselő-testület összehívása 
 
9. § (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze.  
 
   (2)  A képviselő-testületek együttes ülését - a polgármesterek előzetes egyeztetése alapján - 
az érintett települések polgármesterei hívják össze. 
 
    (3) A meghívó tartalmazza a képviselő-testületi ülés helyét és idejét, a munkatervben 
szereplő és a javasolt napirendi pontokat, a napirendi pontok előterjesztőit, a napirend zárt 
ülés keretében való tárgyalásáról szóló javaslatot. A rendkívüli ülés halaszthatatlan döntés 
esetén elektronikus úton vagy telefonon  is összehívható. 
 
   (4) Rendkívüli ülést kell összehívni a Mötv. 44. §-ában foglalt indítvány alapján.  
   (5)  A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal 
meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 4 nappal 
megkapják. 
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   (6)  A képviselő-testület rendes ülésének idejét, helyét és napirendjét az ülés előtt legalább 3 
nappal a hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
    
 
 

A képviselő-testület ülésére meghívandók köre 
 
10. §  (1)  A képviselő-testület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal a teljes anyag 
megküldésével meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, 
b) a bizottságok külső tagjait, 
c) civil szervezetek képviselőjét a szervezetét érintő ügyekben.  
 
(2)  Meghívó megküldésével tanácskozási joggal a képviselő-testület ülésére meg kell 

hívni: 
a)   a Nagyközség díszpolgárait, 
b) napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az érintett 

magánszemélyt, 
c) az önkormányzat intézményeinek vezetőit. 

 
   (3)  Meghívóval, a feladatkörüket érintő előterjesztések megküldésével meg kell hívni az 

egyes napirendi pontok előadóit, a tárgyban illetékes intézmények vezetőit. 
 
   (4) Az egyes napirendek tárgyalásához a polgármester a felsoroltakon kívül más 

személyeket és szerveket is meghívhat. 
 
   (5)  Tanácskozási joggal meg kell hívni azokat, akiknek jelenlétét a jogszabály kötelezővé 

teszi. 
Az ülés nyilvánossága 

 
11. §   (1) A Mötv-ben foglaltak szerint a képviselő testület ülései – zárt ülés kivételével – 
nyilvánosak. 
 
   (2)  Zárt ülésre irányuló javaslatot a polgármester, a képviselő és a jegyző tehet. Erről nyílt 
szavazással, vita nélkül dönt a képviselő-testület. 
 
 (3)    A Mötv. 46. §. (2) bekezdés b) pontjában előírtakra figyelemmel az érintett a zárt ülés 
tartására vonatkozó írásbeli kérését az ülés megkezdéséig megküldheti a polgármesternek; 
személyes jelenléte esetén az őt érintő napirend tárgyalása előtt szóbeli nyilatkozatot tehet.  
 
    (4) Zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a polgármester, a képviselők, a jegyző, a 
hivatalnak a témában érintett köztisztviselői, valamint a törvényességi ellenőrzést ellátók 
tekinthetnek be. Az előzőeken túl a zárt ülés jegyzőkönyvébe a polgármester engedélyével a 
zárt ülés jegyzőkönyvének azon részébe tekinthetnek be, amelyre meghívást kaptak vagy 
amelyen részt vettek. Zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető. 
 
   (6)  A 11. §. (3)-(4) bekezdésben foglaltakat a képviselő-testület bizottságainak működése 
során is értelemszerűen alkalmazni kell. 
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Az előterjesztés 
 
12. §    (1)  Az előterjesztés: 
                    a)  a rendelet-tervezet, 
                    b) a határozati javaslat, 
                    c) a beszámoló, 
                    d) a tájékoztató. 
 
   (2)  Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A 12. §. (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő rendelet-tervezet csak írásban terjeszthető elő. 
 
   (3)  Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek 

és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 
 
    (4)  Az írásbeli előterjesztés főbb elemei:                                                                                                                                                 
        a) a rendelet-tervezet és indokolása, 
        b) az előterjesztő megjelölése, 
        c) a tárgy pontos meghatározása, 
        d) az előkészítésben résztvevők megnevezése, 
        e) a képviselő-testület tárgyra vonatkozó korábbi döntése, 
        f) döntési javaslat esetén a határozati javaslat – esetleg több  változatban is - a 
            határozati javaslat végrehajtójának felelőse és a végrehajtás határideje. 
             
   (5)  Előterjesztés benyújtására jogosultak: 
          a polgármester,  
          az alpolgármester, 
          a képviselő-testület tagjai, 
          a bizottságok, 
          a jegyző, 
          a képviselő-testület  vagy a polgármester által felkért személy vagy szervezet.  
  

Az ülés vezetése, a tanácskozás rendje 
 

13. §   (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti (a továbbiakban: 
levezető elnök). 
 
   (2)  Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést a polgármester – a formai követelmények 
mellőzésével -  8 napon belüli időpontra újból összehívja. 
 
14. §    (1)  A levezető elnök az ülés vezetése során: 

a) számszerűen megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, 
és azt folyamatosan figyelemmel kíséri, 

b) megnyitja az ülést, 
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 
d) vezeti az egyes napirendek vitáját, kezdeményezi a vita lezárását, 
e) szavazásra bocsátja a beterjesztett tervezeteket, javaslatokat, 
f) megállapítja a szavazás eredményét, 
g) kihirdeti a döntéseket, 
h) szünetet rendelhet el, 
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i) gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról. 
 

15. § Az ülés napirendjét, azok tárgyalási sorrendjét a levezető elnök javaslatára a képviselő-
testület állapítja meg. A meghívóban nem szereplő javaslatot az ülés megkezdése előtt 
legalább 15 perccel írásban át kell adni a levezető elnöknek. A meghívóban nem szereplő 
javaslatot tehet: polgármester, alpolgármester, jegyző.  
A meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételéről a képviselő-testület vita nélkül 
egyszerű szótöbbséggel határoz. 
 
16. § Az ülés napirendjének módosítására javaslatot tehetnek a képviselők és a jegyző. A 
napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
16/A. § (1) A képviselő-testületi ülést összehívó írásbeli meghívóban javasolt napirendekben 

nem szereplő, a község egészét érintő jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 
a napirendi pontok tárgyalása előtt – a felszólalás tárgyát és okát megjelölve – 
bármelyik képviselő-testületi tag a levezető elnöktől írásban, az ülést megelőzően 
legalább 15 perccel, engedélyt kérhet a napirend előtti felszólalásra. Napirend előtti 
felszólalás kérdésében – amelynek időtartama összesen maximum 2 perc lehet – a 
levezető elnök dönt.  

 (2) Amennyiben az ülést vezető szerint a megjelölt tárgy nem minősül rendkívüli ügynek és 
ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a 
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt. 

 (3) A napirend előtti felszólalás tartalmáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással 
érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. 

 
17. §    Ha a képviselő-testület az ülés folyamán határozatképtelenné válik, a levezető elnök 
szünetet rendel el, és intézkedik a határozatképesség helyreállítása iránt. Ha legalább 15 
percen belül a határozatképességet nem sikerül helyreállítani, megállapítja a hiányozó 
képviselők nevét és az ülést bezárja. Az ülés bezárása esetén a polgármester 8 napon belüli 
időpontra az ülést újból összehívja azoknak a napirendeknek a meghatározásával, melyek nem 
kerültek megtárgyalásra. 
 
18. §    (1)  A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a levezető elnök: 
 
   a)  a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket megismétlő felszólalót figyelmezteti, 
        ismétlődő esetben megvonja tőle a szót, 
   b)  rendre utasítja azt a felszólalót, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan,  a  
        testületet zavaró magatartást tanúsít, illetőleg hozzászólása a tanácskozáshoz nem 
        illő, másokat sértő, 
   c) a hallgatóság soraiból kiutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást 
tanusít. 
 
    (2)   Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi és az ülés félbeszakad, a 
levezető elnök a rend helyreállításának időszakára szünetet rendel el, súlyosabb esetben 
bezárja az ülést. 
 
   (3)  A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, 
azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.  

 
A napirendek tárgyalása 
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19. §   (1)  A levezető elnök a napirend tárgyalása során minden előterjesztés felett külön-
külön nyit vitát, de az egyes napirendek összevont tárgyalását is javasolhatja. 
 
   (2)  A napirendre tűzött ügy tárgyalásának elhalasztását bármely okból a polgármester, a 
képviselő vagy a jegyző indítványozhatja. 
 
   (3)  A polgármester, a képviselő, a jegyző a szavazás megkezdéséig javasolhatja az 

előterjesztés napirendről való levételét. 
 
   (4)  A 19. §. (1-3) bekezdésében foglaltakról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 
  
20. §   (1)  A napirendi pontok tárgyalási sorrendje - amitől indokolt esetben el lehet térni: 
 

     a)  polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés     
között történt fontosabb eseményekről,  

       b) önkormányzati rendeletek tervezetei, 
       c)  határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések, 
       d)  személyi ügyek, 
       e)  tájékoztatók 
       f)  interpellációk, kérdések, 
       g) egyebek 

 
A felszólalások rendje, a vita lezárása 

 
21. §   (1) A levezető elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön 
nyit vitát, melynek során az előterjesztő a vita előtt a napirendhez szóban kiegészítést tehet. 
Ezt követően a bizottságok elnöke ismerteti a bizottság álláspontját; a tag kérésére köteles 
ismertetni a bizottsági tag külön véleményét és annak indoklását is.  
 
   (2) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők 
kérdéseket tehetnek fel, amelyre a vita lezárása előtt az előadó köteles rövid választ adni. 
 
   (3)  A felszólalásokra a jelentkezések sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama 
legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet 
nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót. 
 
    (4)  Azt a felszólalót, aki eltér a napirendi pont tárgyától, a levezető elnök felszólíthatja, 
hogy térjen a tárgyra, kétszeri felszólítás után megvonhatja tőle a szót. Akitől a szót 
megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. 
 
    (5) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok 
felett a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
    (6)  A nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgároknak a levezető elnök 
kérdést, hozzászólást engedélyezhet egy-egy napirendi ponthoz. A hozzászólás időtartama 
legfeljebb 2 perc.  
 
22. §   (1)  A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 
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    (2) Az előterjesztő az előterjesztést, a képviselő a módosító javaslatát a vita lezárásáig 
megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. 
 
   (3)  A vita lezárása után a határozathozatal előtt a napirend előadójának és törvényességi 
észrevétel esetén a jegyzőnek szót kell adni. 
 
   (4) A levezető elnök a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra. Először a vitában elhangzott módosító javaslatokról, majd a határozati javaslat 
egészéről dönt a képviselő-testület. A javaslattevőnek a módosító javaslatot szószerint 
ismertetni kell vagy írásban át kell adni a levezető elnöknek. 
    (5) A levezető elnök a határozathozatalt követően megállapítja a szavazás eredményét, és 
kihirdeti a határozatot. 
 
23. §  Határozati javaslathoz, rendelet-tervezethez módosító és kiegészítő indítványt kizárólag 
a polgármester, a képviselők, a bizottságok, illetve a jegyző tehet. 
 

A szavazás módja 
 
24. § (1)  A képviselők igennel és nemmel szavaznak vagy tartózkodnak a szavazástól.  
 
   (2)  Amennyiben a javaslat a jelen lévő települési képviselők több mint a felének igen 
szavazatát nem kapta meg, a javaslatot elutasították. 
 
25. §  Minősített döntés szükséges a Mötv. 50. §.-ában, 55. §. (1) bekezdésében, 68. §. (1) 
bekezdésében előírtakon kívül: 
      a) a 5. §. (3) bekezdésben foglalt esetben, 
      b) képviselő-testület hatáskörének átruházásához, 
      c) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, 
      d) a Mötv. 70. § (1) bekezdése szerinti kereset benyújtása esetén, 
      e) titkos szavazás elrendelése esetén. 
 
26. §  (1)  A nyílt szavazás kézfelemeléssel, elektronikus úton és név szerinti szavazással 
történhet. 
 
    (2)  Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt törvény írja elő vagy legalább két fő 
képviselő indítványozza. A javaslatról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz. 
 
   (3)  Ügyrendi és személyi kérdésben név szerinti szavazást nem lehet tartani. 
 
   (4)  A név szerinti szavazás során a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a 
nevük elhangzása után "igen", "nem", „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a 
szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a 
névsorral együtt - átadja a polgármesternek.  
 
27. §  (1)  Egy előterjesztésen belül több döntési lehetőség esetén az a javaslat kerül 
elfogadásra, amely a legtöbb igen szavazatot kapta. 
 
   (2)   Ha a határozatnak több pontja van, azokról külön-külön vagy együttesen lehet 
szavazni. Ha a határozat egyes pontjairól külön történik a szavazás, a végszavazás mellőzhető. 
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28. §  (1)  A képviselő-testület titkos szavazással dönt, ha azt jogszabály kötelezően előírja. A 
képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46. §. (2) 
bekezdésében foglalt ügyekben. 
 
   (2)  A titkos szavazást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jelen lévő tagjai bonyolítják 
le urna és szavazólap felhasználásával. 
 
   (3)  A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során: 
   a)  ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat, 
   b)  összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok 
        számát, 
   c)  a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
        ca) a bizottság jelenlevő tagjainak nevét, 
        cb) a szavazás eredményét, 
   d)  a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek. 
 
   (4)  A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű 
határozatba kell foglalni. 
 
29. §   (1) A képviselő-testület határozatának tartalmi elemei: 
                a) a döntés szöveges része, 
                b) a végrehajtás határideje, 
                c) a végrehajtásért felelős személy megnevezése. 
 
   (2)  A képviselő-testület a szavazati arányok jegyzőkönyvben történő rögzítésével, 
alakszerű határozat nélkül dönt: 
            a)  ügyrendi kérdésről, 
            b)  feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztés elfogadásáról, 
            c)  tájékoztatóról,  
            d)  a határozati javaslat, vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett 
                 javaslatról való döntésről, 
            e)  interpellációra adott válasz elfogadásáról, 
            f)  az ülés napirendjének elfogadásáról. 
 
   (3)  A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A határozat arab számmal jelölt sorszámát 
követően a határozat elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és napját kell 
megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a következők 
szerint: 
„Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) számú 
határozata”. 
 
   (4)  A képviselő-testület határozatát 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős 
személynek. 
 
   (5)  A képviselő-testület határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Rendeletalkotás 
 

30. §  (1) A rendelet megalkotását kezdeményezheti a képviselő-testület tagja, bizottsága és a 
jegyző. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. 
 
    (2) A rendeletet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a képviselő-
testület bizottságai, és a jegyző terjeszthet a képviselő-testület elé. 
    (3) A rendelet-tervezetnek szakmai előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
 
    (4)  A jegyző figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását, szükség esetén kezdeményezi 
azok felülvizsgálatát, módosítását.  
 
    (5)  A képviselő-testület rendeleteit külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Az önkormányzati rendelet arab számmal 
jelölt sorszámát követően a rendelet elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és 
napját kell megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a 
következők szerint: 
„Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) 
önkormányzati rendelete”. 
 
31. §  (1)  Az önkormányzati rendeletet kihirdetésének módja a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés. 
A kihírdetett rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.  
 
    (2) A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 

Interpelláció, kérdés 
 
 32. § (1) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az 
önkormányzat feladat-és hatáskörének ellátásával. Az interpellációt, annak tárgyának 
megjelölésével, az interpellálónak legalább 15 perccel az ülés megkezdése előtt írásban át kell 
adnia a levezető elnöknek. 
 
      (2)  Az interpelláló képviselő az interpellációt legfeljebb három percben szóban adja elő.  
 
       (3) Az interpellált az interpellációra legfeljebb öt percben válaszol.  
 
       (4)  Az interpelláló képviselő legfeljebb kettő percben nyilatkozik, hogy a választ   

elfogadja- e. Ha a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül dönt a 
válasz elfogadásáról. 

 
       (5)  Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, a választ legkésőbb 15 napon 
belül írásban kell megadni a képviselő részére és a következő ülésen ismertetni kell a 
képviselő-testülettel. Ha az interpelláló a választ elfogadja és nem kéri annak ismertetését, az 
interpellált a válasz felolvasásától eltekinthet. 
 
   (6)  Amennyiben az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadja el, a 
polgármester az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak. A 
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kivizsgálás során az interpelláló képviselő részvételét lehetővé kell tenni. A továbbiakban a 
32 §. (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
33. §   A kérdés benyújtására és megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testületnek a válasz elfogadásáról nem 
kell szavazni.  

 
A jegyzőkönyv 

 
34. § (1)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. §-án túl 
tartalmaznia kell: 
   a)  a távol maradt képviselők nevét, az ülés határozatképességének megállapítását,   
   b)  interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszokat, 
   c) az ülésen történt fontosabb eseményeket, 
    
   d)  az ülés bezárásának időpontját. 

 
   (2)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

a) a meghívót, 
b) az írásos előterjesztéseket, 
c) az elfogadott rendeleteket, 
d) a jelenléti ívet, 
e) a képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólásokat, 
f) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, 
g) a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, 
h) a jegyző törvényességi észrevételét. 

 
   (3)  A jegyzőkönyvet 1 eredeti példányban kell készíteni. 
  
   (4)  Amennyiben zárt ülésre, vagy az ülés egy részének zárttá nyilvánítására kerül sor, akkor 
a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül 1 eredeti példányban. A jegyzőkönyv példányait "zárt 
ülés" megjelöléssel kell ellátni. 
 
   (5)  A jegyzőkönyvet a polgármesteren és a jegyzőn kívül a jegyzőkönyvvezető írja alá. A 
jegyzőkönyvből készült kivonatot a jegyző vagy a jegyzőkönyvvezető hitelesíti és írja alá.  
 
  (6) A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek a választópolgárok részéről a hivatalban 
ügyfélfogadási időben tekinthetők meg az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása 
mellett. A választópolgárok kérésére – költségtérítés ellenében – másolat készíthető. 

 
 

Közmeghallgatás, falugyűlés 
 
 
 35. §   (1)  A közmeghallgatás helyét és idejét legalább 8 nappal előbb a választópolgárok 
tudomására kell hozni. 
 
   (2)  A közmeghallgatáson elhangzott, az önkormányzat hatáskörébe tartozó közérdekű 
kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell. A megválaszolatlanul maradt 
kérdést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság vagy a jegyző kivizsgálja, és annak  



12 
 

eredményéről a képviselő-testületet a munkatervben meghatározott időpontban, a javaslat- 
tevőt pedig a képviselő-testület  ülését követő 10 napon belül tájékoztatja.  
 

(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a 
képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok. 

 
36. §  (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg jelentősebb 
döntések előkészítése érdekében – a választópolgárok és a társadalmi szerveződések 
tájékoztatása céljából – falugyűlést hívhat össze. 
    (2)   A gyűlés helyéről, idejéről, a tárgykörről a választópolgárokat a helyben szokásos 
módon kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 5 nappal. 
 
    (3)  Lakossági fórum szervezésére a képviselő-testület bizottsága és a képviselők is 
jogosultak a (2) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. 
 

Helyi népszavazás  
 
37. § (1) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha a település 
választópolgárainak legalább 25 %-a kezdeményezte. 

 
(2) A helyi népszavazásra egyebekben a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
    

A települési képviselő  
 

38. §  (1) A képviselő-testület a képviselők, a bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint 
a bizottságok nem képviselő tagjai részére megbízatásuk idejére havi tiszteletdíjat állapít meg. 
 
    (2) A tiszteletdíj mértéke (nettó): 

a) a képviselő tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj): 10.000.- Ft, 
b) bizottsági tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
c) bizottsági elnök tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse, 
d) nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
e) tanácsnok tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse. 

   (3) Tiszteletdíj csak egy jogcímre fizethető. A tiszteletdíj kifizetéséről a jegyző gondoskodik 
minden hó 10. napjáig. 
 
   39. §  (1) A települési képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület 
munkájában, a testületi ülésen, bizottsági tagsága esetén a bizottsági ülésen és a 
közmeghallgatáson megjelenni, annak munkájában részt venni. 
     
     (2)  A képviselő a polgármesternek, bizottsági tag esetében a bizottság elnökének 
bizottsági ülés esetében, az ülés megkezdése előtt legalább két órával köteles bejelenteni, ha a 
képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának 
teljesítésében akadályoztatva van.  
A képviselő-testület a mulasztással érintett hónapra járó tiszteletdíj mértékét 50 %-kal 
csökkenti annak a települési képviselőnek, aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 
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     (3)   Köteles a tudomására jutott állami és hivatali titkot megtartani. 
 
     (4)  Köteles a személyes érintettségét bejelenteni a vita előtt, illetve annak felmerülésekor. 
 
     (5) A képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható a Mötv. 49. §. (1) bekezdése alapján 
az, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő-testület – 
bármely tagja javaslatára – egy havi időtartamra 20 %-kal csökkentheti annak a települési 
képviselőnek a tiszteletdíját, aki a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja, és a képviselő-testület megállapítja, hogy a bejelentési 
kötelezettsége fennállt. 
 
      (6) A felkérés vagy a képviselő-testület döntése alapján köteles részt venni képviselő-
testületi ülések előkészítésében, különböző vizsgálatokban. 
 
      (7) A települési képviselő a Mötv-ben meghatározott módon és időben köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni.  
A települési képviselő köteles továbbá bejelenteni és megszüntetni a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot a Mötv-ben meghatározottak szerint. A méltatlanságra vonatkozó 
szabályokat a Mötv. 38. §-ának előírásai szerint kell alkalmazni. 
 

A képviselő-testület bizottságai, a tanácsnok 
 

40. §   A bizottság tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet. 
 
41. §   A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 
  

a) Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 fő, 
b) Szociális Bizottság 3 fő, 
c) Kulturális Bizottság 3 fő. 
 

42. §   (1)  A bizottsági üléseken bármely képviselő részt vehet tanácskozási joggal, szavazati 
joggal azonban csak a bizottság megválasztott tagjai bírnak. 
 
    (2) A Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására ideiglenes 
bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának elvégzéséig, 
illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.  
Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó 
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
    (3)  A bizottságok a polgármester és a bizottságok elnökeinek közös kezdeményezésére 
együttes ülést is tarthatnak. Együttes ülés esetén a bizottságok határozatképességét saját 
tagjaihoz viszonyítva kell megállapítani, a határozatképes bizottságok az adott ügyről külön-
külön szavaznak, a határozatképtelen bizottságok pedig véleményt nyilvánítanak. 
 
   (4)  A bizottság zárt ülésen hozott döntéseiről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.  
 
43. §  (1) bizottság ülését az elnök hívja össze.  

 
   (2)  A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag 
helyettesítheti a bizottság ülésén.  
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   (3) A bizottság a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan tartja üléseit. 
 
    (4) A bizottság működésére a képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések az irányadók, 
azzal az eltéréssel, hogy a bizottsági ülésen készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy 
tagja írja alá.  
 
   (5)  A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megőrizni. 
 
44. §   A bizottság munkáját a hivatal segíti, ügyviteli feladatait a jegyző által kijelölt dolgozó 
látja el.  
 
45. §  (1)  Az állandó bizottságok általános feladat- és hatásköre:  

  a)  dönt a hatáskörébe utal ügyekben, 
  b)  a képviselő-testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal 
         a feladatkörébe tartozó ügyekben, 
  c)  előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket, 
  d) közreműködik a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendeletek és   

határozatok tervezeteinek a kidolgozásában, 
  e)  javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét  
        érintő személyi kérdésekben, 

             f) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények alapítására, megszüntetésére és            
szervezeti átalakítására, az intézmény fejlesztésére, felújítására,az önkormányzat  
felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő intézmények tekintetében, 

              g) véleményezik az Önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő   
részét, javaslatot tesznek szükség szerint annak évközi módosítására, 

              h) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő más bizottságok által készített  
előterjesztések szakterületüket érintő részét, 

              i) véleményezik a hivatal szakterületükhöz kapcsolódó szervezetének felépítésére, 
személyi összetételére, működésére vonatkozó szabályok kiadását, 

 
    (2)  Az állandó bizottságok részletes feladatait a 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
    (3) Az állandó bizottságok tagjainak, illetve a tanácsnok nevét a 3. számú függelék 
tartalmazza. 

A tanácsnok 
 
46. §  A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a 
települési képviselők közül az ifjúsági és sport feladatok ellátásának felügyeletére tanácsnokot 
választ. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert és évente egy alkalommal 
beszámol a képviselő-testületnek. 
47. §  A tanácsnok feladatai: 

a) javaslatot tesz  
aa)   az egyes, ifjúsági és sport célok meghatározására, támogatására, 
ab)   a sportrendezvényeken külső társadalmi szervezetek bevonására, 
ac) más településekkel, szervezetekkel való ifjúsági és sport jellegű kapcsolattartás 
módjára, programjára, 

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben részt vesz a testületi döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 
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c) irányítja az egyes ifjúsági és sportrendezvények lebonyolítását, 
d) folyamatosan kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és más önszerveződő 

közösségekkel, 
e) koordinálja az ifjúsági és sport feladatokat.”  

 
 

A polgármester 
 
48. § (1)  A polgármester megbízatását főállásban, foglalkoztatási jogviszonyban látja el.  
 
   (2)  A polgármester pecsétje: 
 
      körbélyegző, kör alakú "Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere" felirattal, középen  
      Magyarország címerével.   
    (3) A polgármester összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, illetményének 
emelésével, jutalmazásával, költségtérítésével kapcsolatos javaslatokat a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnöke  - a bizottsági döntést követően – terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
   (4)   A polgármester szabadságát a képviselő-testület adja ki a polgármesterrel történt 
egyeztetés alapján. Tíz napon túl terjedő szabadsága kiadását a képviselő-testülettől a 
szabadság megkezdése előtt kéri, tíz napot meg nem haladó szabadságának felhasználásáról a 
következő ülésen kell bejelentést tennie. 
    (5) A társulásokban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt 
települési képviselő képviseli. 
  

 (6)  A polgármester minden hét keddi napján 9 órától 12 óráig tart fogadónapot. 
 

Az alpolgármester 
 

49. §. (1)  A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.  
 
          (2)   Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét. 
 
     (3) Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatit a polgármester 
határozza meg. Az alpolgármester nem egyedi ügyekre kiterjedő feladatairól a polgármester 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
      (4) az alpolgármester minden páros hét kedden 14 órától 16 óráig tart fogadónapot. 
      (5)  Az alpolgármester pecsétje körbélyegző, kör alakú "Cserszegtomaj Nagyközség 
Alpolgármestere" felirattal, közepén a Magyarország címerével. 
 

A jegyző 
 

50. §     (1)  A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
hivatal köztisztviselői és a hivatalban dolgozó munkavállalók felett. 
 
    (2) A jegyző gondoskodik az önkormányzat munkájával összefüggő egyes feladatok 
ellátásáról. Szakmai segítséget nyújt a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő egyes 
előterjesztések elkészítéséhez. 



16 
 

  
   (3)  A jegyző főbb feladatait a Mötv. 81. §-a tartalmazza.  

 
         A jegyző pecsétje körbélyegző, kör alakú " Cserszegtomaj Nagyközség Jegyzője" 
felirattal, közepén a Magyarország címerével.  
 
51. § A jegyzőt a Mötv. 82. §. (3) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőre vonatkozó 
képesítési előírásoknak megfelelő, a hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló személy 
helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.  
 

A polgármesteri hivatal 
 

52. §   (1)  A képviselő-testület önálló hivatalt működtet.  
A hivatal költségvetési szervként működik és ellátja a jogszabály szerint hatáskörébe tartozó 
feladatokat. 
 
   (2)  A hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről a jegyző gondoskodik és 
a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
   (3)  A hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét, a jegyző fogadónapját a rendelet 4 sz. 
függeléke tartalmazza. 
 
   2(4)  A hivatal pecsétje körbélyegző, kör alakú " Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal”  
felirattal, közepén a Magyarország címerével. 
 
 

III. Fejezet 
 
 

Az önkormányzat vagyona 
 
 

  53. § (1)  Az önkormányzat tulajdonára, vagyonára, a tulajdonosi jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezéseket önkormányzati rendeletben határozza meg.  
 
   (2)  A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő 
ügyekben 500.000,- Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az 
általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag 
tájékoztatni kell. 
 
 

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai 
 
 
54. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási 
feladatait a hivatal látja el.  
 

                                                           
2 Módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 31-től. 
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(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a kisebb 
összegű készpénzkifizetéseiket a házipénztárból – a költségvetési rendeletben és belső 
szabályzatában meghatározottak szerint teljesítik. 
 

 
IV. Fejezet 

 
 

Záró rendelkezések 
 
 
55. § (1) Ez a rendelet 2017. február 24-én lép hatályba. 
 

 
(2) Hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013.(V. 30.) számú 
önkormányzati rendelete. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2017. február 22. 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2017. február 23. 
 
 
 
 

                   Bartha Gábor                                                    dr. Milus Lajos  
         polgármester                         jegyző   
  
            
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: Cserszegtomaj, 2018. február 01. 
 
 
 
  dr. Milus Lajos  
       jegyző 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. §. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 53. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 11/2017.(II.01.) számú képviselő-testületi határozata alapján az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi 
rendeletet alkotja: 

I.  Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és jelképei 

 
  1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 2017. április 11. napjától Cserszegtomaj 

Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). 
 

    (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-  
testülete 

  (a továbbiakban: képviselő-testület). 
 

   1 (3) A képviselő-testület hivatala: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: hivatal). 

 
    (4)  Az önkormányzat székhelye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

 
    (5) Az önkormány működési területe: Cserszegtomaj Nagyközség közigazgatási 

területe. 
 
    (6)   Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.cserszegtomaj.hu 
 
       (7)  Az önkormányzat hivatalos pecsétje köralakú, körfelirattal: 
                    "Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata", középen Magyarország   

címerével. 
 
2. §  (1)  A képviselő-testület létszáma 7 fő. 
 
           (2) A képviselők nevét a 1. számú függelék tartalmazza. 
 
3. §      (1) Az önkormányzat jelképei:   
                 a) címer,  
                 b) zászló,  
                 c) pecsét. 
 

                                                           
1 Módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 31-től. 
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           (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának címere: a település múltjára utaló 
jelkép. A címeren szereplő mezőgazdasági eszközök, szőlőművelő ekevas, 
metszőkések, valamint a kévébe kötött stilizált búzakalász és a termőbe fordult 
szőlővenyige hűen tükrözi Cserszegtomaj hegyközség jellegét és mezőgazdasági 
múltját. 

 
           (3) Cserszegtomaj Nagyközség zászlóján megjelenő színek a címerpajzson megjelenő 
színekkel azonosak. A zászló téglalap alakú, hosszában egyenlő arányban két színű, kék és 
piros, középen a község címerével. 
 
           (4) Cserszegtomaj Nagyközség pecsétje kör alakú. A pecsétmező közepén 
Cserszegtomaj Nagyközség címerének kontúrrajza van elhelyezve, melyet két oldalról, 
felülről és alulról nagybetűs körirat övez: „CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG 
PECSÉTJE”.  
 
 (5) A pecsét az ország címerével együtt, továbbá államigazgatási, hatósági ügyintézés 
során nem használható. 

II. Fejezet 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Az önkormányzat feladata, hatásköre  

 
4. §   (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a Mötv.-ben meghatározott kötelezően 
ellátandó feladatokról. 
 
    (2)   Az önkormányzat egyes feladatainak ellátására társulásban vesz részt.  
Az önkormányzat tártársulásainak felsorolását az 2. számú függelék tartalmazza.  
 
5. § (1)  A képviselő-testület a Mötv. 10. §-ában meghatározottak szerint vállalhat önként 
közfeladatot.  
 
   (2)  A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslatnak tartalmaznia kell a 
megvalósításhoz szükséges eszközöket és forrásokat. 
 
   (3)  A közfeladat önkéntes vállalásához, illetve ellátásának megszüntetéséhez minősített 
többség szükséges. 

Hatáskör átruházás 
 
6. §   (1)  Az átruházott hatáskör gyakorlására a Mötv. 41. §. előírásai az irányadóak.  
 
   (2)  Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör gyakorlók évente beszámolnak a 
képviselő-testület felé. 
 
   (3)  A bizottságokra, a polgármesterre és társulásra és a jegyzőre átruházott hatásköröket a 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
  

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete működése 
 
7. §  (1)  A képviselő-testület legalább a Mötv. 44. §-ában meghatározott számú ülést tart. A 
rendes ülések időpontját a Képviselő-testület munkaterve tartalmazza. Az ülések helye a 
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hivatal helyisége. A képviselő-testület indokolt esetben külső helyszínen kihelyezett ülést is 
tarthat. 
 
   (2)  A képviselő-testület ülései: alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülés. 
 
   (3) A képviselő-testület ülésezése július és augusztus hónapban szünetel.  
 
    (4) A képviselő-testület - szükség szerint - határidőhöz kötött vagy fontos és halaszthatatlan 
téma tárgyalása esetén rendkívüli ülést tart.  
 
    (5)  A település életében jelentős évfordulók, események alkalmával a polgármester ünnepi 
képviselő-testületi ülést hívhat össze. Az ünnepi képviselő-testületi ülés menetére a rendes 
ülés szabályait kell alkalmazni. 
 
   (6)  A képviselő-testület szükség szerint, közös feladatokat érintő ügyekben együttes ülést 
tarthat más települések önkormányzatával. 

 
A munkaterv 

 
8. §  (1)  A képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik. A munkatervet a 
polgármester javaslatára a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület 
elé. 
 
   (2)  A képviselő-testület munkatervének összeállításához javaslatot tehet a képviselő, a 
képviselő-testület bizottsága, a jegyző, az önkormányzat által alapított intézmény vezetője. 
 
   (3)  A munkatervnek tartalmaznia kell a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, 
napirendjét, a napirendi pontok előadóit, az előkészítésért felelős személy megnevezését. 
 
   (4) A munkaterv a képviselő-testületi munka tervezésének eszköze, ezért attól indokolt 
esetben el lehet térni.  

A képviselő-testület összehívása 
 
9. § (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze.  
 
   (2)  A képviselő-testületek együttes ülését - a polgármesterek előzetes egyeztetése alapján - 
az érintett települések polgármesterei hívják össze. 
 
    (3) A meghívó tartalmazza a képviselő-testületi ülés helyét és idejét, a munkatervben 
szereplő és a javasolt napirendi pontokat, a napirendi pontok előterjesztőit, a napirend zárt 
ülés keretében való tárgyalásáról szóló javaslatot. A rendkívüli ülés halaszthatatlan döntés 
esetén elektronikus úton vagy telefonon  is összehívható. 
 
   (4) Rendkívüli ülést kell összehívni a Mötv. 44. §-ában foglalt indítvány alapján.  
   (5)  A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal 
meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 4 nappal 
megkapják. 
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   (6)  A képviselő-testület rendes ülésének idejét, helyét és napirendjét az ülés előtt legalább 3 
nappal a hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
    
 
 

A képviselő-testület ülésére meghívandók köre 
 
10. §  (1)  A képviselő-testület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal a teljes anyag 
megküldésével meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, 
b) a bizottságok külső tagjait, 
c) civil szervezetek képviselőjét a szervezetét érintő ügyekben.  
 
(2)  Meghívó megküldésével tanácskozási joggal a képviselő-testület ülésére meg kell 

hívni: 
a)   a Nagyközség díszpolgárait, 
b) napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az érintett 

magánszemélyt, 
c) az önkormányzat intézményeinek vezetőit. 

 
   (3)  Meghívóval, a feladatkörüket érintő előterjesztések megküldésével meg kell hívni az 

egyes napirendi pontok előadóit, a tárgyban illetékes intézmények vezetőit. 
 
   (4) Az egyes napirendek tárgyalásához a polgármester a felsoroltakon kívül más 

személyeket és szerveket is meghívhat. 
 
   (5)  Tanácskozási joggal meg kell hívni azokat, akiknek jelenlétét a jogszabály kötelezővé 

teszi. 
Az ülés nyilvánossága 

 
11. §   (1) A Mötv-ben foglaltak szerint a képviselő testület ülései – zárt ülés kivételével – 
nyilvánosak. 
 
   (2)  Zárt ülésre irányuló javaslatot a polgármester, a képviselő és a jegyző tehet. Erről nyílt 
szavazással, vita nélkül dönt a képviselő-testület. 
 
 (3)    A Mötv. 46. §. (2) bekezdés b) pontjában előírtakra figyelemmel az érintett a zárt ülés 
tartására vonatkozó írásbeli kérését az ülés megkezdéséig megküldheti a polgármesternek; 
személyes jelenléte esetén az őt érintő napirend tárgyalása előtt szóbeli nyilatkozatot tehet.  
 
    (4) Zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a polgármester, a képviselők, a jegyző, a 
hivatalnak a témában érintett köztisztviselői, valamint a törvényességi ellenőrzést ellátók 
tekinthetnek be. Az előzőeken túl a zárt ülés jegyzőkönyvébe a polgármester engedélyével a 
zárt ülés jegyzőkönyvének azon részébe tekinthetnek be, amelyre meghívást kaptak vagy 
amelyen részt vettek. Zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető. 
 
   (6)  A 11. §. (3)-(4) bekezdésben foglaltakat a képviselő-testület bizottságainak működése 
során is értelemszerűen alkalmazni kell. 
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Az előterjesztés 
 
12. §    (1)  Az előterjesztés: 
                    a)  a rendelet-tervezet, 
                    b) a határozati javaslat, 
                    c) a beszámoló, 
                    d) a tájékoztató. 
 
   (2)  Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A 12. §. (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő rendelet-tervezet csak írásban terjeszthető elő. 
 
   (3)  Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek 

és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 
 
    (4)  Az írásbeli előterjesztés főbb elemei:                                                                                                                                                 
        a) a rendelet-tervezet és indokolása, 
        b) az előterjesztő megjelölése, 
        c) a tárgy pontos meghatározása, 
        d) az előkészítésben résztvevők megnevezése, 
        e) a képviselő-testület tárgyra vonatkozó korábbi döntése, 
        f) döntési javaslat esetén a határozati javaslat – esetleg több  változatban is - a 
            határozati javaslat végrehajtójának felelőse és a végrehajtás határideje. 
             
   (5)  Előterjesztés benyújtására jogosultak: 
          a polgármester,  
          az alpolgármester, 
          a képviselő-testület tagjai, 
          a bizottságok, 
          a jegyző, 
          a képviselő-testület  vagy a polgármester által felkért személy vagy szervezet.  
  

Az ülés vezetése, a tanácskozás rendje 
 

13. §   (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti (a továbbiakban: 
levezető elnök). 
 
   (2)  Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést a polgármester – a formai követelmények 
mellőzésével -  8 napon belüli időpontra újból összehívja. 
 
14. §    (1)  A levezető elnök az ülés vezetése során: 

a) számszerűen megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, 
és azt folyamatosan figyelemmel kíséri, 

b) megnyitja az ülést, 
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 
d) vezeti az egyes napirendek vitáját, kezdeményezi a vita lezárását, 
e) szavazásra bocsátja a beterjesztett tervezeteket, javaslatokat, 
f) megállapítja a szavazás eredményét, 
g) kihirdeti a döntéseket, 
h) szünetet rendelhet el, 
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i) gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról. 
 

15. § Az ülés napirendjét, azok tárgyalási sorrendjét a levezető elnök javaslatára a képviselő-
testület állapítja meg. A meghívóban nem szereplő javaslatot az ülés megkezdése előtt 
legalább 15 perccel írásban át kell adni a levezető elnöknek. A meghívóban nem szereplő 
javaslatot tehet: polgármester, alpolgármester, jegyző.  
A meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételéről a képviselő-testület vita nélkül 
egyszerű szótöbbséggel határoz. 
 
16. § Az ülés napirendjének módosítására javaslatot tehetnek a képviselők és a jegyző. A 
napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
16/A. § (1) A képviselő-testületi ülést összehívó írásbeli meghívóban javasolt napirendekben 

nem szereplő, a község egészét érintő jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 
a napirendi pontok tárgyalása előtt – a felszólalás tárgyát és okát megjelölve – 
bármelyik képviselő-testületi tag a levezető elnöktől írásban, az ülést megelőzően 
legalább 15 perccel, engedélyt kérhet a napirend előtti felszólalásra. Napirend előtti 
felszólalás kérdésében – amelynek időtartama összesen maximum 2 perc lehet – a 
levezető elnök dönt.  

 (2) Amennyiben az ülést vezető szerint a megjelölt tárgy nem minősül rendkívüli ügynek és 
ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a 
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt. 

 (3) A napirend előtti felszólalás tartalmáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással 
érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. 

 
17. §    Ha a képviselő-testület az ülés folyamán határozatképtelenné válik, a levezető elnök 
szünetet rendel el, és intézkedik a határozatképesség helyreállítása iránt. Ha legalább 15 
percen belül a határozatképességet nem sikerül helyreállítani, megállapítja a hiányozó 
képviselők nevét és az ülést bezárja. Az ülés bezárása esetén a polgármester 8 napon belüli 
időpontra az ülést újból összehívja azoknak a napirendeknek a meghatározásával, melyek nem 
kerültek megtárgyalásra. 
 
18. §    (1)  A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a levezető elnök: 
 
   a)  a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket megismétlő felszólalót figyelmezteti, 
        ismétlődő esetben megvonja tőle a szót, 
   b)  rendre utasítja azt a felszólalót, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan,  a  
        testületet zavaró magatartást tanúsít, illetőleg hozzászólása a tanácskozáshoz nem 
        illő, másokat sértő, 
   c) a hallgatóság soraiból kiutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást 
tanusít. 
 
    (2)   Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi és az ülés félbeszakad, a 
levezető elnök a rend helyreállításának időszakára szünetet rendel el, súlyosabb esetben 
bezárja az ülést. 
 
   (3)  A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, 
azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.  

 
A napirendek tárgyalása 
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19. §   (1)  A levezető elnök a napirend tárgyalása során minden előterjesztés felett külön-
külön nyit vitát, de az egyes napirendek összevont tárgyalását is javasolhatja. 
 
   (2)  A napirendre tűzött ügy tárgyalásának elhalasztását bármely okból a polgármester, a 
képviselő vagy a jegyző indítványozhatja. 
 
   (3)  A polgármester, a képviselő, a jegyző a szavazás megkezdéséig javasolhatja az 

előterjesztés napirendről való levételét. 
 
   (4)  A 19. §. (1-3) bekezdésében foglaltakról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 
  
20. §   (1)  A napirendi pontok tárgyalási sorrendje - amitől indokolt esetben el lehet térni: 
 

     a)  polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés     
között történt fontosabb eseményekről,  

       b) önkormányzati rendeletek tervezetei, 
       c)  határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések, 
       d)  személyi ügyek, 
       e)  tájékoztatók 
       f)  interpellációk, kérdések, 
       g) egyebek 

 
A felszólalások rendje, a vita lezárása 

 
21. §   (1) A levezető elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön 
nyit vitát, melynek során az előterjesztő a vita előtt a napirendhez szóban kiegészítést tehet. 
Ezt követően a bizottságok elnöke ismerteti a bizottság álláspontját; a tag kérésére köteles 
ismertetni a bizottsági tag külön véleményét és annak indoklását is.  
 
   (2) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők 
kérdéseket tehetnek fel, amelyre a vita lezárása előtt az előadó köteles rövid választ adni. 
 
   (3)  A felszólalásokra a jelentkezések sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama 
legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet 
nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót. 
 
    (4)  Azt a felszólalót, aki eltér a napirendi pont tárgyától, a levezető elnök felszólíthatja, 
hogy térjen a tárgyra, kétszeri felszólítás után megvonhatja tőle a szót. Akitől a szót 
megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. 
 
    (5) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok 
felett a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
    (6)  A nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgároknak a levezető elnök 
kérdést, hozzászólást engedélyezhet egy-egy napirendi ponthoz. A hozzászólás időtartama 
legfeljebb 2 perc.  
 
22. §   (1)  A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 
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    (2) Az előterjesztő az előterjesztést, a képviselő a módosító javaslatát a vita lezárásáig 
megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. 
 
   (3)  A vita lezárása után a határozathozatal előtt a napirend előadójának és törvényességi 
észrevétel esetén a jegyzőnek szót kell adni. 
 
   (4) A levezető elnök a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra. Először a vitában elhangzott módosító javaslatokról, majd a határozati javaslat 
egészéről dönt a képviselő-testület. A javaslattevőnek a módosító javaslatot szószerint 
ismertetni kell vagy írásban át kell adni a levezető elnöknek. 
    (5) A levezető elnök a határozathozatalt követően megállapítja a szavazás eredményét, és 
kihirdeti a határozatot. 
 
23. §  Határozati javaslathoz, rendelet-tervezethez módosító és kiegészítő indítványt kizárólag 
a polgármester, a képviselők, a bizottságok, illetve a jegyző tehet. 
 

A szavazás módja 
 
24. § (1)  A képviselők igennel és nemmel szavaznak vagy tartózkodnak a szavazástól.  
 
   (2)  Amennyiben a javaslat a jelen lévő települési képviselők több mint a felének igen 
szavazatát nem kapta meg, a javaslatot elutasították. 
 
25. §  Minősített döntés szükséges a Mötv. 50. §.-ában, 55. §. (1) bekezdésében, 68. §. (1) 
bekezdésében előírtakon kívül: 
      a) a 5. §. (3) bekezdésben foglalt esetben, 
      b) képviselő-testület hatáskörének átruházásához, 
      c) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, 
      d) a Mötv. 70. § (1) bekezdése szerinti kereset benyújtása esetén, 
      e) titkos szavazás elrendelése esetén. 
 
26. §  (1)  A nyílt szavazás kézfelemeléssel, elektronikus úton és név szerinti szavazással 
történhet. 
 
    (2)  Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt törvény írja elő vagy legalább két fő 
képviselő indítványozza. A javaslatról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz. 
 
   (3)  Ügyrendi és személyi kérdésben név szerinti szavazást nem lehet tartani. 
 
   (4)  A név szerinti szavazás során a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik a 
nevük elhangzása után "igen", "nem", „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a 
szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a 
névsorral együtt - átadja a polgármesternek.  
 
27. §  (1)  Egy előterjesztésen belül több döntési lehetőség esetén az a javaslat kerül 
elfogadásra, amely a legtöbb igen szavazatot kapta. 
 
   (2)   Ha a határozatnak több pontja van, azokról külön-külön vagy együttesen lehet 
szavazni. Ha a határozat egyes pontjairól külön történik a szavazás, a végszavazás mellőzhető. 
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28. §  (1)  A képviselő-testület titkos szavazással dönt, ha azt jogszabály kötelezően előírja. A 
képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46. §. (2) 
bekezdésében foglalt ügyekben. 
 
   (2)  A titkos szavazást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság jelen lévő tagjai bonyolítják 
le urna és szavazólap felhasználásával. 
 
   (3)  A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során: 
   a)  ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat, 
   b)  összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok 
        számát, 
   c)  a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
        ca) a bizottság jelenlevő tagjainak nevét, 
        cb) a szavazás eredményét, 
   d)  a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek. 
 
   (4)  A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű 
határozatba kell foglalni. 
 
29. §   (1) A képviselő-testület határozatának tartalmi elemei: 
                a) a döntés szöveges része, 
                b) a végrehajtás határideje, 
                c) a végrehajtásért felelős személy megnevezése. 
 
   (2)  A képviselő-testület a szavazati arányok jegyzőkönyvben történő rögzítésével, 
alakszerű határozat nélkül dönt: 
            a)  ügyrendi kérdésről, 
            b)  feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztés elfogadásáról, 
            c)  tájékoztatóról,  
            d)  a határozati javaslat, vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett 
                 javaslatról való döntésről, 
            e)  interpellációra adott válasz elfogadásáról, 
            f)  az ülés napirendjének elfogadásáról. 
 
   (3)  A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A határozat arab számmal jelölt sorszámát 
követően a határozat elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és napját kell 
megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a következők 
szerint: 
„Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) számú 
határozata”. 
 
   (4)  A képviselő-testület határozatát 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős 
személynek. 
 
   (5)  A képviselő-testület határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Rendeletalkotás 
 

30. §  (1) A rendelet megalkotását kezdeményezheti a képviselő-testület tagja, bizottsága és a 
jegyző. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. 
 
    (2) A rendeletet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a képviselő-
testület bizottságai, és a jegyző terjeszthet a képviselő-testület elé. 
    (3) A rendelet-tervezetnek szakmai előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
 
    (4)  A jegyző figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását, szükség esetén kezdeményezi 
azok felülvizsgálatát, módosítását.  
 
    (5)  A képviselő-testület rendeleteit külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Az önkormányzati rendelet arab számmal 
jelölt sorszámát követően a rendelet elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és 
napját kell megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a 
következők szerint: 
„Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) 
önkormányzati rendelete”. 
 
31. §  (1)  Az önkormányzati rendeletet kihirdetésének módja a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés. 
A kihírdetett rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.  
 
    (2) A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 

Interpelláció, kérdés 
 
 32. § (1) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az 
önkormányzat feladat-és hatáskörének ellátásával. Az interpellációt, annak tárgyának 
megjelölésével, az interpellálónak legalább 15 perccel az ülés megkezdése előtt írásban át kell 
adnia a levezető elnöknek. 
 
      (2)  Az interpelláló képviselő az interpellációt legfeljebb három percben szóban adja elő.  
 
       (3) Az interpellált az interpellációra legfeljebb öt percben válaszol.  
 
       (4)  Az interpelláló képviselő legfeljebb kettő percben nyilatkozik, hogy a választ   

elfogadja- e. Ha a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül dönt a 
válasz elfogadásáról. 

 
       (5)  Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, a választ legkésőbb 15 napon 
belül írásban kell megadni a képviselő részére és a következő ülésen ismertetni kell a 
képviselő-testülettel. Ha az interpelláló a választ elfogadja és nem kéri annak ismertetését, az 
interpellált a válasz felolvasásától eltekinthet. 
 
   (6)  Amennyiben az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadja el, a 
polgármester az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak. A 
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kivizsgálás során az interpelláló képviselő részvételét lehetővé kell tenni. A továbbiakban a 
32 §. (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
33. §   A kérdés benyújtására és megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testületnek a válasz elfogadásáról nem 
kell szavazni.  

 
A jegyzőkönyv 

 
34. § (1)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. §-án túl 
tartalmaznia kell: 
   a)  a távol maradt képviselők nevét, az ülés határozatképességének megállapítását,   
   b)  interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszokat, 
   c) az ülésen történt fontosabb eseményeket, 
    
   d)  az ülés bezárásának időpontját. 

 
   (2)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

a) a meghívót, 
b) az írásos előterjesztéseket, 
c) az elfogadott rendeleteket, 
d) a jelenléti ívet, 
e) a képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólásokat, 
f) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, 
g) a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, 
h) a jegyző törvényességi észrevételét. 

 
   (3)  A jegyzőkönyvet 1 eredeti példányban kell készíteni. 
  
   (4)  Amennyiben zárt ülésre, vagy az ülés egy részének zárttá nyilvánítására kerül sor, akkor 
a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül 1 eredeti példányban. A jegyzőkönyv példányait "zárt 
ülés" megjelöléssel kell ellátni. 
 
   (5)  A jegyzőkönyvet a polgármesteren és a jegyzőn kívül a jegyzőkönyvvezető írja alá. A 
jegyzőkönyvből készült kivonatot a jegyző vagy a jegyzőkönyvvezető hitelesíti és írja alá.  
 
  (6) A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek a választópolgárok részéről a hivatalban 
ügyfélfogadási időben tekinthetők meg az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása 
mellett. A választópolgárok kérésére – költségtérítés ellenében – másolat készíthető. 

 
 

Közmeghallgatás, falugyűlés 
 
 
 35. §   (1)  A közmeghallgatás helyét és idejét legalább 8 nappal előbb a választópolgárok 
tudomására kell hozni. 
 
   (2)  A közmeghallgatáson elhangzott, az önkormányzat hatáskörébe tartozó közérdekű 
kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell. A megválaszolatlanul maradt 
kérdést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság vagy a jegyző kivizsgálja, és annak  
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eredményéről a képviselő-testületet a munkatervben meghatározott időpontban, a javaslat- 
tevőt pedig a képviselő-testület  ülését követő 10 napon belül tájékoztatja.  
 

(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a 
képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok. 

 
36. §  (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg jelentősebb 
döntések előkészítése érdekében – a választópolgárok és a társadalmi szerveződések 
tájékoztatása céljából – falugyűlést hívhat össze. 
    (2)   A gyűlés helyéről, idejéről, a tárgykörről a választópolgárokat a helyben szokásos 
módon kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 5 nappal. 
 
    (3)  Lakossági fórum szervezésére a képviselő-testület bizottsága és a képviselők is 
jogosultak a (2) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. 
 

Helyi népszavazás  
 
37. § (1) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha a település 
választópolgárainak legalább 25 %-a kezdeményezte. 

 
(2) A helyi népszavazásra egyebekben a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
    

A települési képviselő  
 

38. §  (1) A képviselő-testület a képviselők, a bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint 
a bizottságok nem képviselő tagjai részére megbízatásuk idejére havi tiszteletdíjat állapít meg. 
 
    (2) A tiszteletdíj mértéke (nettó): 

a) a képviselő tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj): 10.000.- Ft, 
b) bizottsági tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
c) bizottsági elnök tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse, 
d) nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
e) tanácsnok tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse. 

   (3) Tiszteletdíj csak egy jogcímre fizethető. A tiszteletdíj kifizetéséről a jegyző gondoskodik 
minden hó 10. napjáig. 
 
   39. §  (1) A települési képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület 
munkájában, a testületi ülésen, bizottsági tagsága esetén a bizottsági ülésen és a 
közmeghallgatáson megjelenni, annak munkájában részt venni. 
     
     (2)  A képviselő a polgármesternek, bizottsági tag esetében a bizottság elnökének 
bizottsági ülés esetében, az ülés megkezdése előtt legalább két órával köteles bejelenteni, ha a 
képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának 
teljesítésében akadályoztatva van.  
A képviselő-testület a mulasztással érintett hónapra járó tiszteletdíj mértékét 50 %-kal 
csökkenti annak a települési képviselőnek, aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 
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     (3)   Köteles a tudomására jutott állami és hivatali titkot megtartani. 
 
     (4)  Köteles a személyes érintettségét bejelenteni a vita előtt, illetve annak felmerülésekor. 
 
     (5) A képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható a Mötv. 49. §. (1) bekezdése alapján 
az, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő-testület – 
bármely tagja javaslatára – egy havi időtartamra 20 %-kal csökkentheti annak a települési 
képviselőnek a tiszteletdíját, aki a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja, és a képviselő-testület megállapítja, hogy a bejelentési 
kötelezettsége fennállt. 
 
      (6) A felkérés vagy a képviselő-testület döntése alapján köteles részt venni képviselő-
testületi ülések előkészítésében, különböző vizsgálatokban. 
 
      (7) A települési képviselő a Mötv-ben meghatározott módon és időben köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni.  
A települési képviselő köteles továbbá bejelenteni és megszüntetni a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot a Mötv-ben meghatározottak szerint. A méltatlanságra vonatkozó 
szabályokat a Mötv. 38. §-ának előírásai szerint kell alkalmazni. 
 

A képviselő-testület bizottságai, a tanácsnok 
 

40. §   A bizottság tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet. 
 
41. §   A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 
  

a) Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 fő, 
b) Szociális Bizottság 3 fő, 
c) Kulturális Bizottság 3 fő. 
 

42. §   (1)  A bizottsági üléseken bármely képviselő részt vehet tanácskozási joggal, szavazati 
joggal azonban csak a bizottság megválasztott tagjai bírnak. 
 
    (2) A Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására ideiglenes 
bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának elvégzéséig, 
illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.  
Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó 
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
    (3)  A bizottságok a polgármester és a bizottságok elnökeinek közös kezdeményezésére 
együttes ülést is tarthatnak. Együttes ülés esetén a bizottságok határozatképességét saját 
tagjaihoz viszonyítva kell megállapítani, a határozatképes bizottságok az adott ügyről külön-
külön szavaznak, a határozatképtelen bizottságok pedig véleményt nyilvánítanak. 
 
   (4)  A bizottság zárt ülésen hozott döntéseiről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.  
 
43. §  (1) bizottság ülését az elnök hívja össze.  

 
   (2)  A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag 
helyettesítheti a bizottság ülésén.  
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   (3) A bizottság a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan tartja üléseit. 
 
    (4) A bizottság működésére a képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések az irányadók, 
azzal az eltéréssel, hogy a bizottsági ülésen készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy 
tagja írja alá.  
 
   (5)  A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megőrizni. 
 
44. §   A bizottság munkáját a hivatal segíti, ügyviteli feladatait a jegyző által kijelölt dolgozó 
látja el.  
 
45. §  (1)  Az állandó bizottságok általános feladat- és hatásköre:  

  a)  dönt a hatáskörébe utal ügyekben, 
  b)  a képviselő-testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal 
         a feladatkörébe tartozó ügyekben, 
  c)  előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket, 
  d) közreműködik a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendeletek és   

határozatok tervezeteinek a kidolgozásában, 
  e)  javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét  
        érintő személyi kérdésekben, 

             f) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények alapítására, megszüntetésére és            
szervezeti átalakítására, az intézmény fejlesztésére, felújítására,az önkormányzat  
felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő intézmények tekintetében, 

              g) véleményezik az Önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő   
részét, javaslatot tesznek szükség szerint annak évközi módosítására, 

              h) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő más bizottságok által készített  
előterjesztések szakterületüket érintő részét, 

              i) véleményezik a hivatal szakterületükhöz kapcsolódó szervezetének felépítésére, 
személyi összetételére, működésére vonatkozó szabályok kiadását, 

 
    (2)  Az állandó bizottságok részletes feladatait a 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
    (3) Az állandó bizottságok tagjainak, illetve a tanácsnok nevét a 3. számú függelék 
tartalmazza. 

A tanácsnok 
 
46. §  A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a 
települési képviselők közül az ifjúsági és sport feladatok ellátásának felügyeletére tanácsnokot 
választ. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert és évente egy alkalommal 
beszámol a képviselő-testületnek. 
47. §  A tanácsnok feladatai: 

a) javaslatot tesz  
aa)   az egyes, ifjúsági és sport célok meghatározására, támogatására, 
ab)   a sportrendezvényeken külső társadalmi szervezetek bevonására, 
ac) más településekkel, szervezetekkel való ifjúsági és sport jellegű kapcsolattartás 
módjára, programjára, 

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben részt vesz a testületi döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 



15 
 

c) irányítja az egyes ifjúsági és sportrendezvények lebonyolítását, 
d) folyamatosan kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és más önszerveződő 

közösségekkel, 
e) koordinálja az ifjúsági és sport feladatokat.”  

 
 

A polgármester 
 
48. § (1)  A polgármester megbízatását főállásban, foglalkoztatási jogviszonyban látja el.  
 
   (2)  A polgármester pecsétje: 
 
      körbélyegző, kör alakú "Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere" felirattal, középen  
      Magyarország címerével.   
    (3) A polgármester összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, illetményének 
emelésével, jutalmazásával, költségtérítésével kapcsolatos javaslatokat a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnöke  - a bizottsági döntést követően – terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
   (4)   A polgármester szabadságát a képviselő-testület adja ki a polgármesterrel történt 
egyeztetés alapján. Tíz napon túl terjedő szabadsága kiadását a képviselő-testülettől a 
szabadság megkezdése előtt kéri, tíz napot meg nem haladó szabadságának felhasználásáról a 
következő ülésen kell bejelentést tennie. 
    (5) A társulásokban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt 
települési képviselő képviseli. 
  

 (6)  A polgármester minden hét keddi napján 9 órától 12 óráig tart fogadónapot. 
 

Az alpolgármester 
 

49. §. (1)  A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.  
 
          (2)   Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét. 
 
     (3) Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatit a polgármester 
határozza meg. Az alpolgármester nem egyedi ügyekre kiterjedő feladatairól a polgármester 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
      (4) az alpolgármester minden páros hét kedden 14 órától 16 óráig tart fogadónapot. 
      (5)  Az alpolgármester pecsétje körbélyegző, kör alakú "Cserszegtomaj Nagyközség 
Alpolgármestere" felirattal, közepén a Magyarország címerével. 
 

A jegyző 
 

50. §     (1)  A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
hivatal köztisztviselői és a hivatalban dolgozó munkavállalók felett. 
 
    (2) A jegyző gondoskodik az önkormányzat munkájával összefüggő egyes feladatok 
ellátásáról. Szakmai segítséget nyújt a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő egyes 
előterjesztések elkészítéséhez. 
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   (3)  A jegyző főbb feladatait a Mötv. 81. §-a tartalmazza.  

 
         A jegyző pecsétje körbélyegző, kör alakú " Cserszegtomaj Nagyközség Jegyzője" 
felirattal, közepén a Magyarország címerével.  
 
51. § A jegyzőt a Mötv. 82. §. (3) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőre vonatkozó 
képesítési előírásoknak megfelelő, a hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló személy 
helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.  
 

A polgármesteri hivatal 
 

52. §   (1)  A képviselő-testület önálló hivatalt működtet.  
A hivatal költségvetési szervként működik és ellátja a jogszabály szerint hatáskörébe tartozó 
feladatokat. 
 
   (2)  A hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről a jegyző gondoskodik és 
a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
   (3)  A hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét, a jegyző fogadónapját a rendelet 4 sz. 
függeléke tartalmazza. 
 
   2(4)  A hivatal pecsétje körbélyegző, kör alakú " Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal”  
felirattal, közepén a Magyarország címerével. 
 
 

III. Fejezet 
 
 

Az önkormányzat vagyona 
 
 

  53. § (1)  Az önkormányzat tulajdonára, vagyonára, a tulajdonosi jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezéseket önkormányzati rendeletben határozza meg.  
 
   (2)  A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő 
ügyekben 500.000,- Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az 
általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag 
tájékoztatni kell. 
 
 

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai 
 
 
54. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási 
feladatait a hivatal látja el.  
 

                                                           
2 Módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 31-től. 
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(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a kisebb 
összegű készpénzkifizetéseiket a házipénztárból – a költségvetési rendeletben és belső 
szabályzatában meghatározottak szerint teljesítik. 
 

 
IV. Fejezet 

 
 

Záró rendelkezések 
 
 
55. § (1) Ez a rendelet 2017. február 24-én lép hatályba. 
 

 
(2) Hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013.(V. 30.) számú 
önkormányzati rendelete. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2017. február 22. 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2017. február 23. 
 
 
 
 

                   Bartha Gábor                                                    dr. Milus Lajos  
         polgármester                         jegyző   
  
            
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: Cserszegtomaj, 2018. február 01. 
 
 
 
  dr. Milus Lajos  
       jegyző 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
__3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez. 

 
 
1. Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
 

a) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, 
b) ellátja a képviselő-testület ülésén a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló 

bizottsági teendőket, 
c) kivizsgálja és döntésre előkészíti a polgármesterrel, alpolgármesterrel, önkormányzati 

képviselővel, önkormányzat bizottságának nem képviselő tagjával, jegyzővel 
szembeni összeférhetetlenségi ügyeket, 

d) nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a polgármester, valamint a 
velük közös háztartásban élő házas- vagy élettárs és gyermek vagyonnyilatkozatát, 

e) véleményezi az önkormányzat költségvetési koncepcióját, az éves költségvetési 
javaslatot, a végrehajtásukról szóló éves, féléves beszámoló tervezetét, valamint a 
képviselő-testület elé kerülő pénzügyi kihatású előterjesztéseket, 

f) kezdeményezheti az önkormányzati rendeletek módosítását, 
g) vizsgálhatja a testületi határozatok végrehajtását, 
h) ellenőrzi a meghatározott célra biztosított pénzeszközök felhasználását, a képviselő-

testület pénzügyekkel kapcsolatos döntéseinek a végrehajtását, 
i) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az 

azt előidéző okokat. 
j) a képviselő-testület megbízása alapján felülvizsgálja az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatát. 
 
2. Szociális Bizottság 
 

a) Előkészíti a képviselő-testület elé kerülő szociális ügyek megtárgyalását, 
b) ellátja a képviselő-testületet az előterjesztett szociális ügyek döntéshozatalához a 

szükséges információkkal, 
c) javaslatot tesz a döntésre, 
d) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó döntések végrehajtását, 
e) véleményezi az éves költségvetés és zárszámadás feladat- és hatáskörébe tartozó 

fejezeteit, 
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti alapellátások működését, 
g) figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetben élők szociális helyzetét, élet- és 

lakáskörülményeit, 
h) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő érdekképviseleti szervekkel, 
i) kezdeményezheti új szociális és gyermekvédelmi támogatási formák bevezetését. 

 
3.Kulturális Bizottság 
 

a) Javaslatot tesz a képviselő-testület felé az egyes kulturális célok meghatározására, 
támogatására, 

b) kulturális ügyekben előkészíti a testületi döntéshozatalt, 
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellenőrzi a döntéshozatalt. 
d) gondoskodik az egyes kulturális rendezvények, nyilvános ünnepek és ünnepségek 

szervezéséről, elkészíti az éves rendezvény tervet, 
e) javaslatot tesz az egyes rendezvényeken külső társadalmi szervezetek bevonására, 



f) javaslatot tesz más településekkel, szervezetekkel való kulturális jellegű 
kapcsolattartás módjára, programjára, 

g) véleményezi a költségvetés és zárszámadás feladatkörét érintő fejezetét. 
h) dönt a mindenkori költségvetési rendeletben kulturális feladatokra előirányzott összeg 

felosztásáról, 
i) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakmai szervezetekkel, 
j) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik 

velük, 
k) a képviselő-testület, a polgármester kezdeményezésére megtárgyalja az aktuális 

ügyeket, 
l) részt vesz az önkormányzat bel- és külkapcsolatainak koordinálásában, 
m) a polgármester irányításával koordinálja a települési publikációk megjelenését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú függelék Cserszegtomaj Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének 
__3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
A bizottságok tagjainak neve: 
 
1. Jogi, Ügyrendi és PénzügyiBizottság 
 
Elnök:   Tolvéth Gyula Tamás képviselő, 
Tagok:  Partics Gyula képviselő, 
  Bakos László Róbert külsős tag. 
 
 
2. Szociális Bizottság 
 
Elnök:  Molnár Gabriella képviselő, 
Tagok:  Palkovics Zoltánné képviselő, 
  Kiss Ferencné külsős tag. 
 
 
2. Kulturális Bizottság 
 
Elnök:  Palkovics Zoltánné képviselő, 
Tagok:  Molnár Gabriella képviselő, 
  Zsigáné Kovács Enikő külsős tag. 
 
 
4. Ifjúsági – és sport tanácsnok: 
 
  Partics Gyula képviselő 
 
 

 
 

 



 
3. számú melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
__3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletéhez. 
 
- művelődésszervező                                            1 fő 
- könyvtáros                                                         1 fő 
- közművelődési szakember                                 1 fő 
- fizikai állomány, kisegítők                                7 fő 
 
A foglalkoztatás részletes szabályait Közalkalmazotti Szabályzat állapítja meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  számú függelék Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének _  
___3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje 
 

Munkarend: 
 
Hétfőtől Csütörtökig reggel 7.30 órától délután 16.00 óráig 
Pénteken reggel 7,30 órától délután 13,30 óráig 
 
Munkaközi szünet: 30 perc 
 
Ügyfélfogadási rend:  
 
Hétfőn:  8 órától 11 óráig, 13 órától 16.00 óráig 
Kedden:  8 órától 11 óráig 
Szerdán:   8 órától 12 óráig, 13 órától 16 óráig 
Pénteken:  8 órától 11 óráig 
 
A jegyző fogadóórája: kedden 9 órától ügyfélfogadási időben 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. számú függelék Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének    
___3/2017. (II.23.)önkormányzati rendeletéhez 
 
a) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók felsorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 045120 Út, autópálya építése 
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
 064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 072111 Háziorvosi alapellátás 
 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 
 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 086020 Helyi, térségi tér biztosítása, működtetése 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107051 Szociális étkezés 
 107052 Házi segítségnyújtás  

 
b) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi jelzőszámai: 
 
ba) Önkormányzat 

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat  11749039-15432467 

2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Iparűzési adó 
11749039-15432467-
03540000 

3. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Telekadó 
11749039-15432467-
02510000 

4. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Építményadó 
11749039-15432467-
02440000 

5. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Gépjármű 
beszedési szla 

11749039-15432467-
08970000 

6. 
Cserszegtomaj Nagyközség 
ÖnkormányzataTart.ut.idegenforgalmi adó  

11749039-15432467-
03090000 



7. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Késedelmi 
pótlék 

11749039-15432467-
03780000 

8. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Talajterhelési 
díj 

11749039-15432467-
03920000 

9. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Egyéb 
bevételek 

11749039-15432467-
08800000 

10. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Eljárási 
illeték 

11749039-15432467-
03470000 

11. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Idegenbevétel 

11749039-15432467-
04400000 

12. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Bírság szla 
11749039-15432467-
03610000 

13. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Termőföld 
bérbeadaása 

11749039-15432467-
08660000 

14. 
Cserszegtomaj Nagyközség ÖnkormányzataVíziközmű 
OTP 

11749039-15432467-
10040007 

15. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Állami 
hozájárulás 

11749039-15432467-
05120000 

16. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Letéti szla. 
11749039-15432467-
06530000 

17. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Koncessziós 
díj 

11749039-15432467-
10060005 

18. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata TÁMOP 
támogatások 

11749039-15432467-
10050006 

19. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata TIOP 
11749039-15432467-
10070004 

20. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Környv.Alap 
11749039-15432467-
04640000 

21. Cserszegtomaj Nagyközség ÖnkormányzataLuxus adó 
11749039-15432467-
03850000 

22. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Lakásépítési 
szla 11749039-24953627 

23. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Belső munk. 11769006-00410818 
24. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Külső munk. 11769006-00410825 
 
bb) Polgármesteri Hivatal 

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Cserszegtomaj Nagyközség Polgármesteri Hivatala 11749039-15734415 
 
bc) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Szabó István Általános Iskola és Óvoda 11749039-16893597 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú függelék a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
A képviselők neve 
 
Bartha Gábor    polgármester       
Elekes István     
Molnár Gabriella      
Palkovics Zoltánné 
Partics Gyula      
Szeles András György  alpolgármester 
Tolvéth Gyula Tamás 
 
 



2. számú függelék Cserszegtomaj Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének   
___3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletéhez 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI 
 

1.    Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Hévíz, Kossuth L. u. 1. 
 

2. Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség      
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű megoldására (rövidített 
neve:ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


