
Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2014. (XI. 06.) 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 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„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.”  

 
 

2. § 
 
Az SZMSZ a következő, 16/A. §-sal egészül ki: 
„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.” 

 
3. § 

 
Az SZMSZ 25. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„25. § d) a Mötv. 70. § (1) bekezdése szerinti kereset benyújtása esetén.” 

 
 
 
 
 



4. § 
 

Az SZMSZ 26. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ A nyílt szavazás kézfelemeléssel, elektronikus úton és név szerinti szavazással történhet.” 

 
5. § 

 
Az SZMSZ 32. § (1) bekezdése és 33. §-ának 2. mondata az alábbiak szerint módosul: 
„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. 

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.”  

 

6. § 
 

Az SZMSZ 38. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
38. § (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.”  

 

7. § 
 

Az SZMSZ 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„39. § (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.”  

 

8. § 
 

Az SZMSZ 39. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
39. § (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.”  

 

9. § 
 
Az SZMSZ 48. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



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

 

10. § 
 

Az SZMSZ 49. § (4) bekezdésében a „18 óráig” szövegrész „16 óráig” szövegrészre módosul. 
 

11. § 
 

Az SZMSZ 52. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„52. § (1) A képviselő-testület önálló hivatalt működtet.” 

 

12. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.  

(2) Az SZMSZ 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép. 
(3) Az SZMSZ 3. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép. 
(4) Az SZMSZ 5. számú függeléke helyébe e rendelet 3. számú függeléke lép.  

 
 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. november 05.  
 
 
 
Bartha Gábor sk.        dr. Milus Lajos sk. 
polgármester                jegyző  
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2014. november 06. 
 
 
 
dr. Milus Lajos sk. 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú függelék a Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletéhez  
 
 
A képviselők neve 
 
Bartha Gábor    polgármester       
Szeles András György  alpolgármester 
Elekes István     
Molnár Gabriella      
Palkovics Zoltánné  
Partics Gyula 
Tolvéth Gyula Tamás     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú függelék Cserszegtomaj Község  Önkormányzata Képviselő-testületének   
17/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletéhez 
  
 
A bizottságok tagjainak neve: 
 
1. Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
  
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. 
 
 
3. 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 függelék Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének    
17/2014. (XI.06.) 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 
 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 086020 Helyi, térségi tér biztosítása, működtetése 
 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107051 Szociális étkezés 
 107052 Házi segítségnyújtás 
 107054 Családsegítés 

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

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat  11749039-15432467 

2. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Iparűzési 
adó 

11749039-15432467-
03540000 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Telekadó 
11749039-15432467-
02510000 

4. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Építményadó 

11749039-15432467-
02440000 

5. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Gépjármű 11749039-15432467-



beszedési szla 08970000 

6. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Tart.ut.idegenforgalmi adó  

11749039-15432467-
03090000 

7. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Késedelmi pótlék 

11749039-15432467-
03780000 

8. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Talajterhelési díj 

11749039-15432467-
03920000 

9. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Egyéb 
bevételek 

11749039-15432467-
08800000 

10. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Eljárási 
illeték 

11749039-15432467-
03470000 

11. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Idegenbevétel 

11749039-15432467-
04400000 

12. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Bírság 
szla 

11749039-15432467-
03610000 

13. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Termőföld bérbeadaása 

11749039-15432467-
08660000 

14. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Víziközmű OTP 

11749039-15432467-
10040007 

15. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Állami 
hozájárulás 

11749039-15432467-
05120000 

16. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Letéti 
szla. 

11749039-15432467-
06530000 

17. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Koncessziós díj 

11749039-15432467-
10060005 

18. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat TÁMOP 
támogatások 

11749039-15432467-
10050006 

19. Cserszegtomaj Község Önkormányzat TIOP 
11749039-15432467-
10070004 

20. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Környv.Alap 

11749039-15432467-
04640000 

21. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Luxus 
adó 

11749039-15432467-
03850000 

22. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
Lakásépítési szla 11749039-24953627 

23. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Belső 
munk. 11769006-00410818 

24. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Külső 
munk. 11769006-00410825 

 
bb) Polgármesteri Hivatal 

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 11749039-15734415 
 
bc) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

  Bankszámla elnevezése Bankszámla száma 

1. Szabó István Általános Iskola és Óvoda 11749039-16893597 
 


