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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 09-én 
18 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Illés Andrea és Varga Viktória köztisztviselők. 
 
Távol maradtak: Elekes István és Kőműves Károlyné képviselők. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 18 órakor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársaival lefolytatott konzultációs során tájékoztatást 
adott a rendkívüli ülés összehívásának okairól, az előterjesztések a képviselők rendelkezésére 
lettek bocsátva. Megköszönte a jelen lévő képviselőknek a gyors reagálást az ülésen való 
részvételre, valamint Berta Sándorné jegyző és a hivatal dolgozóinak helytállását, az 
előterjesztések elkészítését. A Zala Megyei Kormányhivataltól mai napon telefonon érkezett 
jelezés az önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára, 
mivel annak egyik rendelkezése ellentétes magasabb jogszabállyal. A tavaly elfogadott, 
többször módosított rendelet minden alkalommal megküldésre került a Kormányhivatal 
részére. Az SZMSZ módosítását követően a meghívó szerinti 2. napirend alapján a 
településfejlesztési koncepció ismételt elfogadása, illetve a Képviselő-testület március 26-i 
ülésén hozott két döntésének megerősítése szükséges.   
Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 

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

 
2.) A településfejlesztési koncepció ismételt szavazása  

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az előterjesztés mellékletét a 
korábban elfogadott, a jelenlévők által ismert koncepció képezi. Az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának előző napirend során elfogadott módosítása miatt szükséges a 
döntéshozatal.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2014.(IV.09.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja e határozat 1. számú 
melléklete szerinti településfejlesztési koncepciót.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben utasítja a 
polgármestert, hogy az elfogadott településfejlesztési koncepció alapján folytassa a 
településrendezési eszközök elfogadásához szükséges további egyeztetéseket. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2014.(III.26.) számú és a 
40/2014.(III.26.) számú határozatát megerősíti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 08 
perckor bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
 

 
Bartha Gábor sk.                                        Berta Sándorné sk.  
polgármester                                                        jegyző  
  
  
 
                                                                Illés Andrea sk.  

jegyzőkönyvvezető 
 


