
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.  október  11-én 16 
órára összehívott rendkívüli testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                        Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen  vannak: Bartha  Gábor  polgármester,  Kőműves  Károlyné  alpolgármester,  Elekes  István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők.

 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 

 

Napirend előtt:
 

Bartha  Gábor  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
határozatképes,  mivel minden képviselő,  valamint a polgármester jelen van. Az ülést  16 óra 45 
perckor megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Illés Andreát.

 

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Palkovics Zoltánné képviselő személyében.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Palkovics Zoltánné képviselőt bízta meg 
a jegyzőkönyv hitelesítésére.

                                                                                                                      

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját.

Egyéb javaslat hiányában szavazásra tett fel a napirend elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
napirendet elfogadta.

 

Napirend:
 

1.)    Tájékoztató a járási hivatal kialakításáról; a járási hivatal kialakításához szükséges 
megállapodás aláírására felhatalmazás kérése

            Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. A képviselő-testületi ülés előtt ülésezett a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Kérte Szeles András György elnököt, ismertesse a bizottság 



álláspontját.

 

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a határozati 
javaslat elfogadást javasolta. 

 

Bartha  Gábor  polgármester: Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

161/2012.(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat
 

1.      Cserszegtomaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a járási hivatal 
kialakításával kapcsolatos tájékoztatót  és azt tudomásul vette.
 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező, a járási hivatal kialakításhoz szükséges megállapodást aláírja.

Határidő: a megállapodás polgármester által történő aláírására 2012. október 15.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

Mivel  több napirend és hozzászólás nem volt,  Bartha Gábor polgármester  16 óra 47 perckor  a 
rendkívüli ülést bezárta.

 

 

 

kmf.

 

 

Bartha Gábor s.k.                                                                                         Berta Sándorné s.k.

polgármester                                                                                                        jegyző 

Illés Andrea s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

                                                                                                               

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:                     Palkovics Zoltánné s.k.

       képviselő




