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 Molnár Zsolt sk.

 bizottság elnöke 

 



15. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő közterületére ültethető fa és cserje fajok tárgyában 

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                            

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlő közterületére ültethető fa és cserje fajok tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A település bel, illetve külterületén lévő önkormányzati tulajdonban lévő utakon fafajt csak 6 
méternél szélesebb út esetén szabad. Számos dűlő út túl keskeny ahhoz, hogy azon fákat 
lehessen ültetni, nem veszélyeztetheti senki a biztonságos közlekedést. Ilyen utak például a 
Cseuz dűlő, Kozma dűlő, Keresztes dűlő, Forrás út felső szakasza vagy a Kereszt dűlő utak.  

Felső villanyvezeték alatt ültethető fa és magasabbra növő cserje fajok: 

- bármilyen lombhullató nemesített gömb változatok. (gömbakác, gömbkőris, 
gömbjuhar, gömbkoronájú szivarfa, stb.) 

- Madárberkenye – Sorbus aucuparia 

- galagonya – Crataegus laevigata  

- Csörgőfa - Koelreuteria paniculata 

- Cigánymeggy – Cerasus vulgaris 

- Zselnicemeggy – Padus avium 

- Cseplesz meggy – Cerasus fruticosa v. mahaleb 

- Japán díszcseresznye - Prunus serrulata 

- Cseresznyeszilva, vérszilva (vadszilva) – Prunus cerasifera 

- Bármilyen nemesített szilvafa fajok 

- Aranyeső – Laburnum anagyroides  

- Kányabangita, Ostorménbangita – Viburnum opulus, Vibornum lantana  

- Júdásfa – Cercis siliquastrum  

- Kecskefűz – Salix caprea 

- Mogyorós hólyagfa – Staphylea pinnata  

- Tiszafa – Taxus baccata  

- Homoktövis – Hippophae rhamnoides 

- Kecskerágó – Euonymus verrucosus  

- Bokros koronafürt – Coronilla emerus 

- Kutyabenge – Frangula alnus  

- Fagyal – Ligustrum vulgare  

- Lonc fajok  - Lonicera 

- Mogyoró – Corylus avellana 



- Rózsa nemesített fajok – Roza gallica  

- Som fajok – Cornus sanguinea  

- Alástfa – Ptelea trifoliata 

- Birsalma – Cydonia oblonga  

- Boróka – Juniperus communis 

- Törpefenyők – Pinus mugo 

- Magyal – Ilex aquilofolium 

- Füge – Ficus carica 

- Májusi orgona – Syringa vulgaris 

 

A felsorolásban nem szerepelnek az alacsonyabbra növő cserjék, félcserjék, azok szabadon 
ültethetők. Főként hazai fajok szerepelnek a listában. Mivel a nemesítés lehetősége nagyon sok, 
a felsoroltaktól eltérő növények esetében az önkormányzat építésügyi főelőadója adhat 
felvilágosítást és írásbeli engedélyt. Az aszfalttal ellátott utakon az aszfalt szélétől számított 1,5 
méternél közelebb nem szabad fát vagy cserjét kiültetni. A felső villanyvezetéktől számítva, 
akár burkolt vezeték, akár nem, öt méter távolságon belül nem szabad olyan fát ültetni, amely 
7 méternél magasabbra képes megnőni. A már meglévő fák nem lesznek kivágva a 
közterületeinken, de a villamossági művek dolgozói azokat minden évben kétszer visszavágják. 

Közterületen ültethető fafajok, szilárd burkolatú út szélétől számított 2 méter távolságtól 
távolabb és felsővezetéktől számított 5 méternél távolabb:  

Minden hazai és nem őshonos fafaj, kivétel a nemesnyarak, belterületen a hazai nyarak termő 
(pelyhedző) változatai. Külterületen a lakóházaktól számított száz méteren belül sem szabad 
pelyhedző nyárfát ültetni az utak mellett. Magánterületi ingatlanokon nincs korlátozó hatásköre 
az önkormányzatnak, kivéve a fentebb felsorolt - aszfalttól és felső villanyvezetéktől számított 
korlátozó távolságtartás. Amennyiben az ingatlantulajdonos fát ültet az ingatlanának 
utcafrontja elé, gondoskodnia kell az ápolásáról mindaddig, míg a facsemete eléri azt a kor, 

amikor az már gondoskodás nélkül is meg tud élni. A lakosság kizárólag a saját ingatlana elé 
ültethet fát közterületen, kivételt képez az önkormányzat által szervezett vagy civilszervezet 
által engedélyezett faültetési program. Minden más kezdeményezést írásban kell kérni az 
építésügyi főelőadótól. Fát kivágni közterületen, kizárólag az önkormányzat írásbeli 
engedélyével lehetséges!  

Kérem  a bizottságokat és a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 

 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 



16. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
idegenforgalommal érintett közterületeink gondozása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



Előterjesztés 
 

 

idegenforgalommal érintett közterületeink gondozása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Fürdő utca közterületén és a Petőfi utca parkolójának területén sajnos már nincs idő arra, 
hogy virágzó palántákat ültessünk a virágágyásokba. Viszont a külalak rendben tartása az 
önkormányzat alapfeladatai közé tartozik. A napi szintű ápolásához, locsolásához nem elég a 
közmunkaprogram dolgozóinak létszáma. Vegye fontolóra alkalmazott dolgozó 
átcsoportosítását vagy felvételét akár diákmunka bevonással vagy napi díjas alkalmazottal. 
Vegye fontolóra, hogy a közmunkában dolgozók felügyelőjének alkalmazottja, Kocsi János 
személyében kiemelt feladatot kapjon kertészeti munkatervezésről. Abban olvashatóan és 
értékelhetően leírva megtalálható legyen helyszínre bontva a napi feladat elvégzésének 
ütemterve és végrehajtási elszámolása. Nyújtsa be minden hét utolsó munkanapján reggel az 
építésügyi előadónak, aki láttamozza, értékeli és szükség szerint új feladatot javasol 
végrehajtásra. Amennyiben ez a módszer nem válik be, külső cég bevonásán is gondolkodjon 
el a képviselő testület, vagy a még működő nonprofit Kft dolgozóit is vonja be.  
Példaként említve az elvégzendő feladatok: 
- A Petőfi úton az új parkolóban, a tavaly telepített fű és növényzet kisült, nem megfelelő az 
ápolása, locsolása. Vizsgáljuk felül, hogy ősz végétől a füves területet lecseréljük évelős vagy 

félcserjés növényzetre, kúszó- talajtakaró fajokkal váltsuk ki, tekintettel arra, hogy a parkoló 
területén nem épült ki az automata vagy félautomata öntöző rendszer.  
- A Petőfi úton, a Füves parkolóban, a Deák Ferenc út új parkolójának területén és a Füves 

parkolóban új fák lettek ültetve. Azokat nem ápolja senki. Azonnali beavatkozás szükséges, 
másképpen még a nyáron mind el fog pusztulni. Tányérozást, hetente kétszer locsolást igényel 
szeptember 30-ig.  

- Az új bölcsőde környékén kisült és meg sem nőtt a fű az építmény körül. Locsolás, 
fűmagvetés, ápolás szükséges. Az új bölcsőde területén nem megfelelő a telepített növényzet 
ápolása.  
- Közterületeinken sok helyen méter magasra nőtt a parlagfű és más allergén jellegű 
gyomnövényzet. Traktorra szerelhető RZ típusú fűkaszával folyamatosan vágni kell az utcák 
padkáinak széleit. Különös tekintettel a Thermál út folytatásaként Üzemi útnak ismert aszfaltos 
út mindkét oldalát. Az Iskola utca új padkáját benőtte a nád. Az I. Keresztdűlő padkáján, 
valamint az elmúlt években épített aszfaltos utak szélein, padkáin elmaradtak a karbantartások, 
gyomtalanítások. Az elhanyagolt és nem lakott részeken a vállalt kötelezettségeinket teljesíteni 
szükséges. 
- A külterületi dűlő utak minkét oldalán benőtték az akác és nyárfák a széleket, a közlekedést 
akadályozzák. Le kell vágni ebben az évben is a benőtt oldalágakat. 
- Egy hónapja összeszedett szemét sok helyen még mindig zsákokban hever a közterületeken. 
- Az E-On vállalkozói sok helyen ott hagyták a villanyvezetékek alól levágott gallyakat, azokat 
is össze kell darálni.  
  

Az alapvető karbantartások, állapotmegóvások mind magunkra nézve, lakosként és 
mind az idegenforgalomra való tekintettel, a községünk javait szolgálják. A felsorolt 
állapotokra vonatkozó javaslatok mind sürgős megoldásként várat magára, kérem a pénzügyi 
bizottságot és a Képviselő testület tagjait, hogy a megszavazott költségvetésből vagy más úton 



találjon rá megoldást, hogy erre a véleményem szerint sürgős hiányosság elvégzéséhez anyagi 
és munkaerőforrást biztosítsa!  
 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 
 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 



17. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
a cserkeszőlői Nagyfertő-tó zsilip megépítéshez szükséges előkészületek elindítása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                            

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

 

a cserkeszőlői Nagyfertő-tó zsilip megépítéshez szükséges előkészületek elindítása 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Kérem a képviselő testület jóváhagyását a korábban megszavazott Nagyfertő-tó zsilip 
megépítéséhez való engedélyeztetési eljárás elindítását a természetvédelmi hatóság felé, a 
kivitelezéshez történő cégekkel történő egyeztetések megkezdését. A zsilip megépítésének 
végső célja a korábbi években tapasztalt madárvilág és egyben gazdag élővilág visszaállítása, 
a nyílt vízfelület növelése, valamint a Cserke-csatornából érkező használt és tisztított vizek 
további biológiai tisztítása a Körös folyóba történő átfolyás csillapításával. A vízfelület 
visszaállításával kapcsolatos hatósági engedélyező eljárások és az önként elvégzett munkálatok 
átvételi dokumentációit korábban már az önkormányzat részére megküldtük.  
 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 
 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 



18. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Halmozódó szemétügy  

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                            

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

 

a halmozódó szemét ügy megoldása 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Községünk területén számos helyen konténerek biztosítják a helyi lakosság kommunális 
szemetének elhelyezését. Ezek a konténerek túlterheltek, már a leürítés napján újra megtelnek 
és mellé teszik le a szemetet. Különös tekintettel arra, hogy külterületeinken sok tanyát 
felvásároltak, főként az EU nyugati országainak lakosságából valók, azt felújították, és 
nyaralóként használják. A nyaraló övezetekben szintén túlterhelt állapotok uralkodnak, nyári 
szezonban mérlegeljük és vitassuk meg, érdemes lenne a szemétszállító céggel külön szerződést 
kötni, hogy hetente kétszer ürítse a nagy konténereket a heti egy alkalom helyett. Kérem a 
képviselő testület és a pénzügyi bizottság tagjait, hogy vizsgálja meg, van-e fedezet ilyen irányú 
kezdeményezés költségeire! 
 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 
 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 



19. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
őszi faültetésekről 

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                            

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

az őszi faültetésekről 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

- A költségvetés keretéből bizonyos összeget elkülönített a képviselő testület zöldfelület 
növelésére, korszerűsítésre. Most van itt az ideje, hogy újra megvitassuk, az anyagi forrást 
miként használjuk fel. Megszavaztunk a külterületi utakra, a 44-es főút mentén jegenyenyár 
sorfát vásárolunk 800 ezer Ft. értékben. Kivágta az önkormányzat a kerékpárút mellett egészen 
a temetőig az összes kínai nyárfát és a közé ültetett olasz nyárfákat azon indokkal, hogy felveri 
a mellette lévő frissen felújított kerékpár utat. A kerékpárút minősége a kivágás óta nem 
változott, vagy kismértékben inkább romlott. A kivágott fák gyökerei most is élnek, és tovább 
nőnek az alapréteg és a friss bitumen réteg között. A kivágott nemesnyarak gyökérhajtásai 
kinőttek a temetőnél a kerékpárút közepén. A bukkanók akadályt jelentenek a bicikliző 
kerékpárosokra nézve. A talajban maradt tuskókat az önkormányzat ígérete szerint őszig 
kiszedi, kezdje meg a vállalkozót megtalálni erre a feladatra! Amennyiben a forráskészletünk 
szűkös, elsősorban a kerékpárút melletti sorfa visszatelepítése legyen ez elsődleges cél, 
valamint a projekt keretében történő veszélyes fák kivágása utáni fák visszatelepítése. Erre 
vonatkozó pénzösszeget vitassuk meg és határozzuk meg utcánként, helyenként az ültetendő 
fafajt.  

 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 
 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 



20. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
nyaraló övezet parkosítása, elhanyagolt magánterületek rendbetétele 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Molnár Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                            

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

nyaraló övezet parkosítása, elhanyagolt magánterületek rendbetétele 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Cserkeszőlő belterületén, a nyaralóövezet közepén, a Rozmaring utca és az Árvácska utca 
között egy 0,9 hektárnyi üres és elhanyagolt ingatlan található. 24 portát lehetne ekkora 
területen kialakítani, de helyette parlagfű, gaz, és száraz kóró jellemzi. A terület 
magántulajdonban van 2008 óta. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet néven van 
bejegyezve tulajdonosként. Előtte 2003-ben még az önkormányzat tulajdonát képezte 2003-

ban. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a terület kinézete nem méltó az üdülésre, 
nyaralásra való övezetben, és az önkormányzat tegyen róla, hogy a tulajdonos a területét 
folyamatosan tartsa tisztán, gyommentesen vagy gondoskodjon arról, hogy azt esetlegesen 
visszavásárolja és parkot alakítson el benne, vagy más módon hasznosítsa! Esetleges takarítás 
és szántás után erdészként felajánlom, hogy ingyenesen beültetem a területet erdei fákkal, 
kivéve a pelyhedző nyárfa fajtákat. 
 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 21. 
 

          Molnár Zsolt sk.  
                      bizottság elnök 

 

 


