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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Elekes István, Molnár Gabriella, Palkovics 
Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők;  
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Távolmaradását bejelentette: Kőműves Károlyné képviselő  
 
Napirend előtt: 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 18 óra 50 perckor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett 
Szeles András György képviselő személyében. 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással Szeles András György képviselőt 
bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd szavazásra tette fel annak 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Mátés Tibor önkormányzati dolgozó saját halottá nyilvánítása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: A soros testületi ülést követően bejelentés alapján sajnálatos hír 
érkezett. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal, majd az Önkormányzat legrégebben 
állományban lévő dolgozója, Mátés Tibor ma délután hosszú betegségben elhunyt. Javasolta, 
az önkormányzat tekintse saját halottjának és amennyiben a hozzátartozók hozzájárulnak, 
gondoskodjon a temetésről. Ehhez a költségeket az önkormányzat 2013. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére biztosítsa. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely 
szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátés Tibort, az 
Önkormányzat legrégebben állományban lévő dolgozóját saját halottjának tekinti, a 
temetéssel kapcsolatos összes költséget a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátés Tibort, az 
Önkormányzat legrégebben állományban lévő dolgozóját saját halottjának tekinti, a 



 2 

temetéssel kapcsolatos összes költséget a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Nyugodjon békében.  
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 18 óra 54 
perckor bezárta. 

kmf. 
 

Bartha Gábor sk.                                          Berta Sándorné sk.   
polgármester                                                           jegyző 
 
 

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 

Szeles András György sk. 
képviselő 


