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

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

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a 
következők szerint módosítja:  

 

1. §. 

Az SZMSZ 41. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 
„41. § A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 fő, 
Szociális Bizottság 3 fő,  
Kulturális Bizottság 3 fő.” 
 

 
2. §. 

 
Az SZMSZ 45. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„45. § (3) Az állandó bizottságok tagjainak, illetve a tanácsnok nevét a 3. számú függelék 
tartalmazza.” 
 

 
3. § 

 
Az SZMSZ a következő, 46-47. §-sal módosul:  
 

„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, 



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.”  

 
4. § 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Az SZMSZ 40. § előtti cím kiegészül a „tanácsnok” elnevezéssel (képviselő-testület 

bizottságai, a tanácsnok) 
(2) Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
(3) Ez az SZMSZ 2014. október 22. napján 17 óra 24 perckor lép hatályba és a hatályba 

lépését követően hatályát veszti.  
(4) Hatályát veszti továbbá az SZMSZ 55. § (3) bekezdése. 

 
 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. október 22. 
 
 
Bartha Gábor sk.                       dr. Milus Lajos sk. 
polgármester               jegyző 
 
 
Kihirdetve:  
Cserszegtomaj, 2014. október 22. 17 óra 21 perckor. 
 
 
 
dr. Milus Lajos sk. 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2014.(X. 22.) önkormányzati rendeletéhez. 

 
A képviselő-testület állandó bizottságainak feladatai: 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


