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Előterjesztés 
 

 
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  

2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról minden évben beszámolót készít a Kunszentmártoni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 
mellékleteként becsatolt, 2019. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.  
 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 28. 
 
 
   
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
  
                                               
 
 
 
  



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(VIII….) 
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tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
A Képviselő-testület megköszönte a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság munkáját.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 

 - Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság – 5440,     
    Kunszentmárton, Rákóczi utca 19. 
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 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző          
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Tisztelt Képviselő testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény  30.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségemnek  eleget  téve  a  település
tűzvédelmi  helyzetéről,  a  tűzvédelem  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal
kapcsolatos feladatokról az alábbi beszámolót terjesztem elő.

I. Bevezetés

A  beszámolóval  érintett  esztendőben a  Kunszentmártoni Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban:  Kunszentmártoni  HTP)  kiemelt  célja  volt  az  emberi  élet-  és  anyagi  javak
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok
mielőbbi  elvégzése,  valamint  a  katasztrófavédelem komplex  rendszerének,  célkitűzéseinek
való megfelelés. 

Ennek  érdekében  a  Kunszentmártoni HTP  nagy  hangsúlyt  fektetett  az  állomány
gyakorlatorientált képzésére, szakmai ismereteik naprakészen tartására. 

A  Kunszentmártoni  HTP  -  mint  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  irányítása  alá  tartozó  szervezeti
egység  -  a  2019.  január  01-től  2019.  december  31-ig  terjedő  időszakban  is  a  vonatkozó
törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. 

A  Kunszentmártoni  HTP  irányítási  és  tervezési  feladatait  a  parancsnok-helyettes
helyettesítéssel látta el, aki a parancsnokság teljes jogkörű vezetésére 2020. április közepétől
ismételten egy évre megbízást kapott. 

A  terület  védelmének  biztosítása  érdekében  megtörtént  a  Műveletirányító  Tervadatlapok
aktualizálása,  a  kiemelt  létesítményekre  vonatkozó  Tűzoltási  és  Műszaki  Mentési  Tervek
megváltozott  belső  szabályzóknak  megfelelő  átdolgozása,  illetve  igazodva  a  működési
területen jelenlévő veszélyekhez új tervek elkészítése.

Tűzesetek vonatkozásában a szabadtéren keletkezett események száma emelkedett, műszaki
mentések kapcsán pedig, a gépjárműbalesetek voltak jellemzőek. A téves jelzések,  főleg a
létesítményekbe  beépített  automatikus  tűzjelző  rendszerek  elöregedéséből,  azt  követő
meghibásodásából adódtak.

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területén  magas  vonulási  esetszámmal,  az  önállóan
beavatkozó  Tiszaföldvári  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  (továbbiakban:
Tiszaföldvári ÖTP) tevékenykedik. 

A Mesterszállás Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt években kialakított keretek
között a települése közigazgatási határán belül aktív közreműködője, a szükséges tűzoltási és
műszaki  mentési  tevékenységnek,  melyet  a  Kunszentmártoni  HTP  állandó  szakmai
felügyeletével lát el.

A Tiszaföldvári  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  szakmai  tevékenysége  felügyeletét  szintén  a
Kunszentmártoni HTP a végzi.
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II. A tűzoltásokról és műszaki mentésekről

A tűzesetek és a műszaki mentések száma az előző évhez képest kismértékben növekedett,
amit  a tűzesetek  gyarapodása idézett  elő.  A műszaki  mentések száma ugyan csökkent,  de
sajnos a közutakon bekövetkezett balesetek előfordulása tovább emelkedett. 

KUNSZENTMÁRTONI HTP vonulási statisztikája 2016-2019.

ÉV 2016. 2017. 2018. 2019.

Összes vonulások száma 205 270 237 246

Saját működési területre 180 216 194 206

Tűzeset 58 62 57 109

Műszaki mentés 92 118 112 97

Téves jelzés 25 30 22 27

Szándékosan megtévesztő jelzés 3 3 1 1

Más működési területre 25 54 43 40

III. Vonulási adatok részletezve a tárgyévben 

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területe  a  beszámolásra  kötelezett  időszakban  nem
változott,  továbbra is Kunszentmárton-Kungyalu, Cserkeszőlő, Csépa, Cibakháza, Nagyrév,
Mesterszállás,  Tiszainoka,  Tiszaföldvár,  Tiszakürt-Bogaras,  Tiszaug,  Tiszasas,  Öcsöd  és
Szelevény-Halesz településeken lát el elsődlegesen tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.  
A Kunszentmártoni HTP működési területén, Tiszaföldváron és Cibakházán elsődlegesen a
Tiszaföldvári  ÖTP avatkozik  be,  amely  az  elődleges  működési  körzetén  kívül  Kungyalu,
Nagyrév településre,  valamint  az átadott  M 44-es gyorsforgalmi útnak a Kunszentmártoni
szakaszára is riasztható. 
A Mesterszállás Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület községük közigazgatási határán belül,
minden káresethez (3 tűzeset, 5 műszaki mentés) elindult és tevékenyen beavatkozott. 

Szabadtéri tüzekkel kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 17 27 20 36

Tiszaföldvári ÖTP 10 6 7 15

Mesterszállás ÖTE 1 1 4 2

Összesen: 28 34 31 53

A működési  terület  adottságainak  megfelelően,  a  tűzesetek  nagy  százaléka szabadtéri  tűzeset.  A

lakóingatlanokban, mezőgazdasági létesítményekben, ipari objektumokban, egészségügyi, és oktatási
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intézményekben előforduló káresetek száma évek óta alacsonynak mondható. 

Kéménytűzzel kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 4 0 6 0

Tiszaföldvári ÖTP 4 3 4 3

A  kéménytüzeket  tekintve  csökkenés  tapasztalható.  A  bekövetkezett  eseményekkel
összefüggésben a készenléti állomány és a hatósági osztály szoros együttműködése itt is tetten
érhető, kiegészülve a kéményseprő-ipari szaktevékenységet végző szakemberekkel.

Kunszentmártoni HTP közúti műszaki mentéseinek megoszlása

2016. 2017. 2018. 2019.

44-es főút 17 19 23 26

M-44-es gyorsforgalmi út 0 0 0 1

45-ös főút 2 3 2 6

442-es út 2 5 9 3

Egyéb út 2 7 11 17

Összesen: 23 34 45 53

A Kunszentmártoni HTP működési területén kiemelt állami beruházásként befejeződött az M
44-es gyorsforgalmi út építése. Az új út átadása csökkentette a 44-es, 442-es és a 45-ös számú
főutak forgalmát. A teherforgalom jelentős része felterelődött az újonnan átadott útra. A régi
főútvonalak felújítása még nem történt meg, az utak minősége, műszaki állapota, továbbra is
rossznak  mondható,  amely  a  főútvonalakon  és  mellékutakon  történt  balesetek  számában
mutatkozott meg. A bekövetkezett balesetek több alkalommal súlyos, életveszélyes sérüléssel,
és sajnos hat esetben halálesettel végződtek. A helyenként nagyon rossz minőségű úttest, a
vonulások során is nehezítő körülményként jelentkezett, a segítség kiérkezési idejét negatívan
befolyásolta.

Nőtt a szélsőséges időjárási viszonyok miatti viharkároknál történt beavatkozások száma is. A
gázszivárgással  vagy  szén-monoxid  szivárgással  kapcsolatos  események  száma  szintén
emelkedett.

Gázszivárgással kapcsolatos események

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 5 3 3 7

Szén-monoxid szivárgással kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.
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Kunszentmártoni HTP 3 1 0 2

Fenti időszakban jelentősebb erőt-eszközt igénylő káreset nem volt, a beavatkozások jelentős
részét egy gépjárműfecskendővel és a málházott szakfelszerelésekkel megoldotta a készenléti
állomány. 

Káresetek lebontása települések szerint a Kunszentmártoni HTP működési területén:

Kunszentmártoni HTP

Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés

Ssz. Települések 2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019.

1. Kunszentmárton 35 26 35 53 54 46 18 10 13

2. Cserkeszőlő 9 11 9 10 10 8 5 8 7

3. Csépa 10 5 20 8 6 0 0 0 0

4. Cibakháza 20 14 4 6 3 3 1 2* 0

5. Mesterszállás 1 4 3 4 4 5 0 0 0

6. Nagyrév 2 1 5 2 3 3 0 1 0

7. Szelevény 1 3 5 5 3 6 0 1 1

8. Öcsöd 7 4 11 14 20 17 3 2 2

9. Tiszainoka 0 0 1 2 1 3 0 0 0

10. Tiszakürt 5 6 8 13 5 5 1 0 4

11. Tiszasas 3 4 3 3 2 1 0 0 0

12. Tiszaföldvár 38 26 38 33 40 42 8* 10* 16*

13. Tiszaug 4 2 2 0 3 1
2

(6**)
0

(5**)
0

(9**)

*Az eseményeket a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság regisztrálta 
** Az eseményeket a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság regisztrálta

A  szabadtéren  történt  tűzesetek  száma  az  előző  évhez  képest  emelkedett.  A  statisztikai
adatokat  elemezve  megállapítható,  hogy  a  tűzesetek  leggyakoribb  oka  az  egyes  területek
elhanyagoltsága, gondozatlansága, a száraz szeles időjárás, valamint az ingatlan tulajdonosok
gondatlansága.  Több esetben  kellett  a  mezőgazdaságban  keletkezett  tüzekhez vonulni.  Az
aratásban  résztvevő  gépeket  érintően,  három  esetben  megközelítőleg  60  millió  forintos
kárérték keletkezett. A szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően sikerült a még jelentősebb
kárnövekedést  megakadályozni.  A  betakarítás  során  keletkezett  tüzek  igazolják  a
megelőzéssel  kapcsolatos  műszaki  ellenőrzések  fontosságát. A  jogkövető  állampolgári
magatartásnak  köszönhetően  csökkentek  az  olyan  tűzgyújtások,  amelyek  következményei
tűzoltói beavatkozást igényeltek volna. Csökkent viszont a műszaki mentések száma, sajnos a
közúti balesetek kivételével.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
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Az ellenőrzések elsősorban a szolgálatok váltására, a napi szolgálatellátásra, a gyakorlatok
végrehajtására és a napi továbbképzések megtartására terjedtek ki. Az ellenőrzések, szemlék
alkalmával  megállapított  hiányosságok  kijavítására,  pótlására  azonnali  intézkedés  történt,
kirívó szabálytalanságot az ellenőrök nem tapasztaltak.

Az  Tiszaföldvári  ÖTP  és  a  tűzoltó  egyesületek  szakmai  felügyeleti  tevékenységét  a
Kunszentmártoni HTP ellátta, komolyabb hiányosságot nem tárt fel az ellenőrzések során. 

V. Az állomány képzése, képzettsége

A jóváhagyott továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően, mind a napi képzések, mind
pedig  az  eseti  feladatszabásként  megjelenő  egyedi  oktatások  (elméleti  képzés  sugárzó
anyagokkal kapcsolatban, gépjárművezetők speciális vezetéstechnikai képzése) végrehajtásra
kerültek. Ezek lebonyolítása során kiemelt figyelmet kapott a használható és szükséges tudást
adó  gyakorlati  ismeretek  átadása.  Speciális  témakörök  (KRESZ,  elsősegélynyújtás,)
oktatásához  az  elmúlt  évhez  hasonlóan  külső  előadó  lett  felkérve.  A  féléveket  követő
számonkérések és ezek oktatási naplóba történő dokumentálása megtörtént.
Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt állami és szakmai alapfokú végzettséggel. A
Kunszentmártoni  HTP  állományából,  egy  fő  megkezdte  tanulmányait  a  BM
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ rendészeti szervező szakán, irányítói munkakör ellátása
miatt. Kiemelten fontos az új felszerelő beosztottak célirányos oktatása.

A BM KOK által szervezett speciális szaktanfolyamokon a szolgálatszervezési lehetőségeket
figyelembe  véve  rendszeresen  részt  vesz  az  állomány.  Az  új  vízszállító  gépjármű
szivattyútechnikai ismeretéből 2 fő sikeresen levizsgázott. A gépjárművezetők közül 4 fő vett
részt speciális vezetéstechnikai képzésen.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

A korábban is végzett  tűzoltási  és műszaki mentési tevékenység végrehajtása és irányítása
mellett  feladatként  jelentkezett,  az  integrált  katasztrófavédelmi  hatósági  ellenőrzésekben
történő intenzívebb részvétel. A feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben - ezen belül
is  az  ADR  közúti  ellenőrzésekben  való  közreműködésben-  részben  pedig,  a  tűzvédelmi
hatósági tevékenységben (szabadtéri  tűzesetet  követő helyszíni  ellenőrzés,  tűzesetet  követő
hatósági  bizonyítvány  elkészítése,  tűzeseti  helyszíni  szemlén  közreműködés,  kéménytüzet,
CO  szivárgást/mérgezést  követő  ellenőrzés,  tűzcsapellenőrzés)  történő  aktívabb
szerepvállalásban teljesedik ki. A végrehajtott helyismereti foglalkozásokon előtérbe került a
hatósági  szemléletű  feladatvégzés,  a  szolgálatparancsnokok,  mint  hatósági-megbízottak
kiemelt figyelmet fordítottak a használati szabályok betartására. Az észlelt hiányosságokról a
hatósági osztály tájékoztatása megtörtént.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Mesterszállás Községi Tűzoltó Egyesület

A Mesterszállás Községi Tűzoltó Egyesület és a Kunszentmártoni HTP között I. kategóriájú
együttműködési megállapodás van érvényben, ez 2019-ben nem változott. 

Az  ÖTE  állandó  híradó  ügyeleti  szolgálatot  nem  tart  fent,  a  riasztások  SMS  szerveren
keresztül  történtek.  Minden  esetben  hatékonyan  és  szakmai  szabályok  betartásával  részt
vettek  a  kárfelszámolási  tevékenységben,  munkájukkal  csökkentve  a  keletkezett  kárérték
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mértékét. Az ÖTE taglétszámából 13 fő rendelkezik orvosi vizsgálattal, riasztásuk SMS-ben
történik.  Az Országos  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (továbbiakban:  OKF)  és  a  Magyar
Tűzoltó  Szövetség  által  kiírt  pályázaton  ismét  sikeresen  szerepeltek. Készség  szinten
szakszerűen használták  a 2019-es évben pályázaton nyert  (egykezes  láncfűrész,  dugólétra,
tűzoltó védőcsizma) szakfelszereléseket.

Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A Tiszaföldvár és térsége tűz elleni védelmének segítését célul tűző szervezet a BM OKF és a
Magyar Tűzoltó  Szövetség által  kiírt  pályázaton eredményesen indultak.  Az eddig elnyert
eszközökkel a Tiszaföldvári ÖTP tevékenységét is hatékonyan segítik. 

VIII. A Tiszaföldvári ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Kunszentmártoni  HTP és  a  Szolnoki  HTP működési  területén  a  műszaki  mentési  és  a
tűzoltási feladatok megoldásában aktív és hatékony szerepet vállal a Tiszaföldvári ÖTP. Az
elsődleges műveleti körzetén belül elsősorban önállóan, komolyabb erőt igénylő esetekben a
Kunszentmártoni  HTP  (Tiszaföldvár,  Cibakháza),  valamint  a  Szolnoki  HTP  (Martfű,
Kengyel,  Rákócziújfalu)  segítségével  végezte  a  kárfelszámolási  tevékenységét.  Állandó
híradó  ügyeleti  szolgálatuknak  köszönhetően  normaidőn  belül  teljesítették  a  vonulási
kötelezettségüket,  az  összes  tűzesethez,  műszaki  mentéshez  riasztásra  kerültek.  Az
adatlapokat  áttekintve  látható,  hogy  a  hivatásos  egységek  kiérkezése  előtt  több  mint  10
perccel hamarabb a helyszínre érnek, amely döntő jelentőségű egy krízishelyzetben.
Az állomány oktatása és a végrehajtott  gyakorlatok, a korábban megküldött  továbbképzési
terv és az éves  gyakorlatterv  szerint  valósult  meg,  ebben a közvetlen  szakmai felügyeleti
jogkört  gyakorló  Kunszentmártoni  HTP  komoly  segítséget  nyújtott.  A  gyakorlatok
végrehajtása során az együttműködésre külön hangsúlyt fektettünk. A Kunszentmártoni HTP
az ÖTP bevonásával és aktív részvételével hajtotta végre a gyakorlatait. 
Az  állomány  főfoglalkozású  tagjainak  létszáma  12  fő,  a  gépjárműfecskendői  műszaki
felülvizsgálattal  rendelkeznek, állapotuk megfelelő,  azonban a cseréjük hamarosan aktuális
lesz. A szer málházása a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelel, a beavatkozásokban
résztvevő  személyi  állomány  az  előírt  mennyiségű  és  megfelelő  védőképességű  egyéni
védőeszközzel rendelkezik. 
Az  önkormányzat  tulajdonát  képző,  de  a  tűzoltóság  használatára  átadott  épület  teljes
egészében felújításra és átépítésre szorul. A tavalyi évben elkészített építész szakvélemény
mindezt alátámasztja. Fenntartása gazdaságtalan, nagyon nagy összegeket emészt fel (télen a
fűtése, nyáron a hűtése).
Az  ÖTP  anyagi  helyzete  a  korábbi  évekhez  hasonlítva  stabilabb,  ami  a  szigorú
gazdálkodásnak  és  az  finanszírozás  kiszélesítésének  köszönhető.  A  központi  támogatás
változatlansága mellett az egyéb források felkutatása folyamatos. A működés fenntartásához
szükséges  anyagi  támogatást  –  az  állami  normatív  finanszírozáson  túl  –  az  elsődleges
műveleti  körzethez  tartozó  önkormányzatok  igyekeztek  biztosítani.  Ennek  könnyítésére  a
parancsnok, a munkaügyi központhoz sikeres pályázatokat (GINOP) nyújtott be.
Rendkívüli  Önkormányzati  Támogatás  formájában  11.490.729.- forintot  nyertek.
Munkahelymegőrző foglalkoztatási támogatás keretében 6.599.000.- forintot kapott az ÖTP.
Megfelelően  elkészített  dokumentációt  nyújtottak  be  a  BM  OKF  által  kiírt  pályázatára,
amelyen  tűzoltó  védőeszköz,  tűzoltó  technikai  eszköz  beszerzésére  és  technikai  eszköz
felújítására közel 4 millió forintot nyertek.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása
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A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai: 

Ellenőrzés típusa 2019.

Befogadó helyek ellenőrzése 7

Egyéb ellenőrzés 1

Veszélyes fák, fasorok ellenőrzése 17

Lakossági riasztó eszközök ellenőrzése 9

Vízelvezetők ellenőrzése 21

Összesen: 55

Az ellenőrzések során 1 hiányosság került megállapításra – veszélyes fák ellenőrzésekor-a
feltárt hiányosság megszüntetésére a hatályos szabályzók szerint az intézkedés megtörtént.

2017.  évben  megtörtént  a  települések  teljes  köteles  polgári  védelmi  szervezeteinek
szakkiképzése  és  továbbképzése,  amit  3  évenként  kell  megismételni.  2019-ban felkészítés
nem történt. 

Minden  település  rendelkezik  lebiztosított  technikai  eszközökkel,  amelyek  fellelhetőségét,
alkalmazhatóságát, üzemképességét, valamint kezelő személyzetét évente kétszer ellenőrzi a
Kunszentmártoni  HTP.  A  lebiztosított  eszközökről  készített  nyilvántartás  aktualizálása
folyamatos.  

Minden  településen  van  kijelölt  közbiztonsági  referens,  illetve  helyettes.  A  feladataik
ellátásához  szükséges  referensi  vizsgabizonyítvánnyal  rendelkeznek.  Negyedévenként
oktatáson  és  továbbképzésen  vesznek  részt.  A  2019  évi  önkormányzati  választásokat
követően  Kunszentmártoni  járásban  öt  településen  történt  a  polgármester  személyében
változás. Az új polgármesterek felkészítése jelenleg is folyamatban van.
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Polgári védelmi szervezetek létszám adatai:

Település Települési köteles (fő) Települési önkéntes (fő) Járási (fő)

1. Kunszentmárton 150 9 19

2. Cserkeszőlő 50 0 0

3. Csépa 50 0 0

4. Cibakháza 50 0 0

5. Mesterszállás 20 10 0

6. Nagyrév 20 0 0

7. Szelevény 50 8 0

8. Öcsöd 50 6 0

9. Tiszaföldvár 300 14 0

10. Tiszainoka 20 0 0

11. Tiszakürt 50 0 0

12. Tiszasas 50 8 0

13. Tiszaug 20 20 0

Összesen: 880 75 19

Mesterszállás a Mezőtúri járáshoz, Tiszaug a Tiszakécskei járáshoz tartozik. 

Beavatkozásra egyik szervezet esetében sem került sor a beszámoló időszakában.

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területén  a  kockázati  helyszínek  beazonosítása
megtörtént, melyről minden esetben jegyzőkönyv is készült.

A  települések  mindegyike  rendelkezik  az  előírt  lakosságvédelmi  tervekkel,  melyeket  a
referensek közreműködésével a Kunszentmártoni HTP folyamatosan ellenőriz.

Az adattárban minden közintézménynek és helyi  médiának szerepel  az analóg és digitális
elérhetősége.  Ez lehetővé teszi,  hogy az aktuális  hírekről,  eseményekről,  új szabályzókról,
rendeletekről értesüljenek.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása az elmúlt évben nem változott.

Kunszentmárton II.
Cserkeszőlő II.
Csépa II.
Cibakháza II.
Mesterszállás II.
Nagyrév II.
Szelevény II.
Öcsöd II.
Tiszainoka II.
Tiszakürt II.
Tiszasas II.
Tiszaföldvár II.
Tiszaug II.
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A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 5 középiskolából érkező diákokat segít
a  különböző  rendészeti,  illetve  ifjúsági  katasztrófavédelmi  versenyekre  történő
felkészülésben. 

A települések 2019-ban is végrehajtották a települési belterületi vízelvezető rendszerek őszi
bejárását,  és  szemléjét,  a  vízügyi  igazgatóság,  a  közútkezelő,  valamint  a  közbiztonsági
referensek közreműködésével. Ezen felül évente kétszer a tavaszi és az őszi időszakokban a
külön szemlék kerülnek végrehajtásra a településeken, amelyek tapasztalatait jegyzőkönyvben
dokumentáljuk.

Az elmúlt évben nem volt vis maior esemény Kunszentmárton településen.

X. Gyakorlatok 

Az  éves  összesített  gyakorlattervben  rögzített  helyismereti  foglalkozások  és  a  szituációs
begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó
állomány  helyismeretének  fejlesztését,  valamint  a  biztonságosabb  és  hatékonyabb
munkavégzést. Az előző évekhez hasonlóan a Kunszentmártoni HTP és a Tiszaföldvári ÖTP
több alkalommal  közösen  vett  részt  helyismereti  és  szituációs  begyakorló,  valamint  helyi
szintű  ellenőrző  gyakorlatokon.  A  gyakorlatok  során  az  állomány  a  kapott  szerelési
feladatokat jó szinten hajtotta végre, az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon
szerzett  ismereteket  megfelelően  alkalmazták.  Minden  szolgálati  csoport  részt  vett  a
Katasztrófavédelmi Mobil Labor elméleti képzésén.

Kunszentmártonban található  a  Márton Sajt  Termelőüzem Kft. amely  Súlyos  Káresemény
Elhárítási  Terv  (SKET)  készítésére  kötelezett  küszöbérték  alatti  üzem.  Az  éves  SKET
gyakorlat  2019-es  évben  is  végrehajtásra  került,  melyet  a  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője és iparbiztonsági felügyelője ellenőrzött és megfeleltre minősítette. 

XI. Ügyeleti tevékenység

A  segélyhívások  szinte  mindegyike  az  országos  lefedettséggel  működő  két  ESR  112
Hívásfogadó Központ valamelyikébe fut be, majd a megyei Fő és Műveletirányító Ügyeleten
keresztül érkezik a jelzés az adott tűzoltóság híradóügyeletére. 

Abban  az  esetben,  ha  a  bejelentő  közvetlenül  a  tűzoltóság  telefonszámát  tárcsázza,  vagy
személyesen ad jelzést, a híradó ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltó rögzíti a bejelentést. Ennek
a protokollnak a számítógépes programban történő végrehajtását negyedévente ún. tömeges
eseménykezelési  gyakorlat  során  gyakorolja  az  állomány. A  tömeges  eseménykezelési
gyakorlatokon szerzett tapasztalat jelentősen segíti a valós események során végzett híradó
ügyeleti tevékenységet. Fentieknek megfelelően a Megyei fő- és műveletirányító ügyeletről a
Kunszentmártoni HTP  híradó  ügyeleti  számítógépére  érkezik  az  adatlap,  melynek
megfelelően  a  hírközpont  kezelő  riasztja  az  adatlapon  szereplő  készenléti  szer(eke)t..  A
megküldött adatlapból generált riasztási lap tartalmazza a káresettel kapcsolatos legfontosabb
adatokat,  és  a  riasztott  szerek  megnevezését.  Kinyomtatását  követően  a  vonuló  egység
parancsnoka ezt magához veszi, majd így kezdi meg az egység a vonulást. A műveletirányítás
és helyi ügyeletek közötti összehangolt munkavégzés tökéletesítése érdekében éves szinten
több alkalommal gyakorlat került megtartásra.

A gyakorlatok során a tömeges jelzések kezelése és megfelelő erők- eszközök riasztásának
összehangolása volt a cél. A gyakorlatok minden esetben megfelelő minősítéssel zárultak.

Az állomány értesítésével kapcsolatos tervek, kimutatások aktualizálása folyamatos. 
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XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A  működési  területen  lévő  rendőrséggel,  mentőkkel  jó  munkakapcsolatot  ápol  a
Kunszentmártoni HTP, a káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak mondható. Több
alkalommal  is  tartottak  előadásokat  KRESZ,  illetve  elsősegélynyújtás  témakörökben  az
állomány részére. 

XIII. Kunszentmártoni HTP működésének tárgyi feltételei

A  Kunszentmártoni  HTP  jó  műszaki  színvonalú,  karbantartott,  megbízható
gépjárműállománnyal  rendelkezik.  A  gépjárművek  napi  és  heti  karbantartási  feladatait  a
gépjárművezetők hajtják végre. A nagyobb javításokat és műszaki vizsgáztatásokat, az azokra
történő  felkészítéseket  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Műszaki  Osztálya  szervezi.  A  laktanyaépület  az  előírt  felülvizsgálatokkal  rendelkezik.  A
laktanya  3-as épületében,  a megyei kéményseprőipari  tevékenységet  végző ellátási  csoport
működik.

Az elmúlt évben az alábbi felújítási állagmegóvási munkálatokra került sor.

- legénységi részen teljesen felújításra került a vizesblokk

- a hálóhelységekben található ágyak javítása megtörtént

- külső fa nyílászárók felújítása 50 db.

- fémvázas utánfutó tároló készítése

- külső fém lépcsők kapuk, korlátok festése

- kondicionáló terem mennyezeti részének javítása

- iroda részen található mosdóhelyiség felújítása

A  teljes  személyi  állomány  el  van  látva  az  előírt  mennyiségű,  minőségű  rendszeresített
ruházattal, védőfelszereléssel. A laktanya rendelkezik a megfelelő taktika tartalékkal.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel 

A Kunszentmártoni  HTP dolgozói  aktív  résztvevői  a  Belügyminisztérium,  a  BM OKF,  a
megyei  igazgatóságok,  és  a  kirendeltségek  által  szervezett  sportversenyeknek,  nemzetközi
erőpróbáknak (Országos Ergométeres Bajnokság, Országos Úszóverseny, Turul Lépcsőfutó
Bajnokság, Megyei- és Országos Labdarugó Bajnokság. Egy kollégánk első helyezést ért el az
országos fekve nyomó versenyen súlycsoportjában.

A  helyi  nyomtatott  és  elektronikus  sajtóban  -  közcélú  hirdetések,  riportok,  nyilatkozatok
formájában  – folyamatos  a  lakosság tájékoztatása  az  aktuális,  elsősorban tűzmegelőzéssel
kapcsolatos  tudnivalókról.  A  közbiztonsági  referensek  jelentős  szerepet  kapnak  a
településeken  élőkkel  való  kapcsolattartásban,  mivel  ők  a  szűkebb  környezetükben
hatékonyan tudják eljuttatni a lakosságot érintő információkat. 

Az ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva, a"Nyitott Szertárkapuk” program keretében a
Kunszentmártoni HTP továbbra is várja az iskolás és óvodás gyermekeket, bekapcsolódva az
Országos Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba. 
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Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiadott figyelemfelhívó anyagok elhelyezését és
kiosztását a Kunszentmártoni HTP is aktívan segítette, bevonva a Tiszaföldvári ÖTP és az
egyesületek munkatársait.

A nyári betakarításra való felkészülés keretében – több évre visszamenően – a Mesterszállási
ÖTE megszervezte a helyi gazdálkodók részére, a kézi tűzoltó készülékek ellenőrzését, majd
ezt követően az aratási gépszemle lebonyolításában is közreműködtek.

XV. A következő év feladatai

A  következő  időszak  kiemelt  feladatai  a  rendelkezésre  álló  erők  és  eszközök  hatékony,
felhasználásával az állampolgárok életének, anyagi javainak, a nemzeti vagyonnak a védelme,
valamint a természetes és épített környezet megóvása a természeti és civilizációs katasztrófák
következményeitől. 

A feladatok végrehajtása érdekében a települések közbiztonsági referensei közreműködésével,
a  lakosság  folyamatos  tájékoztatása,  az  önkéntesség  és  az  önkéntes  szerepvállalás
fontosságának erősítése az állampolgárok körében.

Az állampolgárok részéről a jogkövető magatartás megszilárdítása, továbbfejlesztése, amely
eredményeként  tovább  csökkenhetne  a  tűz-  és  káresetek  száma,  illetve  a  helyreállításra
fordított erőforrások mértéke.

A továbbképzések színvonalának, hatékonyságának növelése, ezáltal az állomány elméleti, és
gyakorlati tudásszintjének fejlesztése. 
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Előterjesztés 

 
2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011.évi CCIX. törvény (Vksztv) 11§ rendelkezése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú 
távú biztosíthatósága érdekében víziközmű rendszerenként 15 éves időtávra (2021-2035) 
gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, melyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal részére kell benyújtani. A Gördülő Fejlesztési Tervnek (GFT) Felújítási, Pótlási és 
Beruházási fejezetei vannak. A Gördülő Fejlesztési Tervet a Bácsvíz Zrt készíti, melynek 
beruházási fejezetéhez kéri az Önkormányzatot, hogy tájékoztassa a rövidtávú (1 év), 
középtávú (2-5 év) és hosszú távú (6-15 év) víziközmű fejlesztésekkel (szennyvíz és 
ivóvízhálózat) kapcsolatos igényeiről. 
 
Megvizsgálva az utóbbi időben beérkezett kérelmeket, és a már kiépület hálózatok adta 
lehetőségeket az alábbi javaslatot teszem a Képviselő testület részére: 
 

I. Ivóvíz hálózat fejlesztése terén 
 

1. Rövidtávú 
Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. Ingatlan vízellátásának kiépítése.  
Forrás utca és Beton út kereszteződésében közkifolyó létesítése. 
Talmácsiné Veres Katalin Nagyfertő út 28. sz. alatti lakos 2020 06.23. -án nyújtott be 
kérelmet ivóvíz bekötéssel kapcsolatban. A Bácsvíz Zrt megvizsgálta a lehetőségeket, mely 
szerint a 950 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú útról a 0216/141 hrsz-ú úton keresztül 
lehetne bevinni. Az előzetes költségek alapján a beruházási költség tervezési és 
engedélyeztetési díjjal együtt: 2.2 millió forint (bruttó).  
Forrás utca és Beton út kereszteződésében közkifolyó kiépítése Beton úti ingatlanok 
részére jogszabályban előírt 150 méteren belüli egészséges ivóvíz biztosítására. 

 
2. Középtávú 
Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. (hrsz 
757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása)  
Pécsi Tamásné Beton út 9. és Katona Zoltán Beton út 9/a szám alatti lakosok nyújtottak be 
igényt a Beton út Forrás és Kuna József u közötti szakaszra vonatkozóan ivóvíz hálózat 
kiépítésére.  Az érintett szakaszon gerincvezeték kiépítése szükséges. A tervezés elindult 



2019-ben de a tervező nem készítette el határidőre a terveket. A beruházás bekerülési 
költsége előzetes becslések alapján 8,5 millió forint (bruttó).   

 
 

3. Hosszútávú 
Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban (Kuna 
József utca - Termál park között 
A vezeték kiépítésével a Beton úton nem maradna ivóvízzel el nem látott ingatlan.Becsült 
bekerülési költség : 7 millió forint bruttó  
 

II. Szennyvíz hálózat fejlesztése terén  
 

1. Rövidtávú 
Tessedik utcában szennyvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése. 
A projekt 2018 óta 36600/3209-7/2018.ált. iktatószámmal vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkezik. Az engedély 2021.10.30.-áig érvényes, így ha 2021. után valósul meg 
hosszabbítást kell kérelmezni. 
Várható bekerülés költsége: 1,8 millió forint 
 

2. Középtávú 
Thermál utcában szennyvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése. 
A projekt 2018 óta 36600/3209-7/2018.ált. iktatószámmal vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkezik. Az engedély 2021.10.30.-áig érvényes, így ha 2021. után valósul meg 
hosszabbítást kell kérelmezni. 
Várható bekerülés költsége: 3,6 millió forint 
 

3. Hosszútávú 
Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése. (Tulipán utca, Árvácska utca, Rozmaring u, 
Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai u. Kuna u.)  2300 fm 
Várható berekülési költség: 150 millió Hosszútávon, részletekben megvalósítva.  
 
A Gördülő Fejlesztési Terv 2021.-es évben a Bácsvíz Zrt tájékoztatása szerint 
felülvizsgálható, módosítható.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet a Gördülő Fejlesztési Tervet fenti tartalommal fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 23. 
 
 
                                                                  Varga Attila 
  Polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének………/2020. (VIII./04.) számú 
határozata a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
 
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-2035. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv dokumentációját megtárgyalta és azt jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel: 
 
A Képviselő-Testület 2021-2035 közötti időszakban (rövid, közép és hosszútávú ütemezéssel) 
kívánja megvalósítani az alábbi beruházásokat: 
 
Ivóvíz hálózat fejlesztése terén: 

•  Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. ingatlan ivóvízellátásának kiépítését.   (2021) 
•  Forrás utca és Beton út kereszteződésében közkifolyó létesítését. (2021) 
•  Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítését Forrás és Kuna utca között. (hrsz 

757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) (2022-2025) 
•  Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban 

(Kuna József utca - Termál park között (2025-2035) 
 

Szennyvíz hálózat fejlesztése terén: 

•  Tessedik utcában szennyvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése. (2021) 
•  Thermál utcában szennyvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése.  (2022-2025) 

Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése (Tulipán utca, Árvácska utca,  
Rozmaring u, Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai u. 
Kuna u.)  (2025-2035) 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Bácsvíz Zrt. – 6000, Kecskemét, Izsáki út 13. 
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Varga Attila polgármester – Helyben 
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben 
- Nádasi Éva gazdaságvezető – Helyben 
- Kiss Krisztina főtanácsos– Helyben  

 
 
              dr. Tóth Dániel sk.         Varga Attila sk.  
                      jegyző                polgármester 
  



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Tervezett 

nettó költség
Tervezett 

időtáv

MEKH- és Katasztrófavédelmi hatósági 
eljárási díj 33,3 bérleti díj

1.
Tessedik utcában szennyvíz gerincvezeték 
és csatalkozás építése.

36600/3209-

7/2018.ált. 18 000 2021 2021 rövid X

I. ütem összesen 2021 2021 rövid X

2.
Thermál utcában szennyvíz gerincvezeték 
és csatlakozások kiépítése.

36600/3209-

7/2018.ált. 36 000 önkormányzat 2022 2025 közép X X X X

II. ütem összesen 36 000 2022 2025 közép X X X X

3.

Üdülő övezetben szennyvíz hálózat 
kiépítése (Tulipán utca, Árvácska utca, 
Rozmaring u, Rózsa u. , Gyöngyvirág u. , 
Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai u. 
Kuna u. )  2300 fm

149 500 önkormányzat 2026 2035 hosszú X X X X X X X X X X

III. ütem összesen 149 500 2026 2035 hosszú X X X X X X X X X X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid /  közép 
/ hosszú) 3 4

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi 

létesítési/elvi 
engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

(eFt)

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak 
évei szerint 

1 13

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

5 6 72

Megvalósítás várható 
időtartama

14 158 9 10Kezdés Befejezés 11 12



Kampány: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ /Időjárás-jelentés
Csatorna: M1

Kampányidőszak: 2020. június, július
Teljesült megjelenésszám:

Dátum Idő Csatorna

15.06.2020 7:18:24 M1

15.06.2020 12:49:43 M1

15.06.2020 19:04:43 M1

16.06.2020 7:18:17 M1

16.06.2020 12:49:40 M1

16.06.2020 19:04:28 M1

17.06.2020 7:18:18 M1

17.06.2020 12:50:18 M1

17.06.2020 19:04:24 M1

18.06.2020 7:17:42 M1

18.06.2020 13:13:05 M1

18.06.2020 19:04:08 M1

19.06.2020 7:18:27 M1

19.06.2020 12:49:18 M1

19.06.2020 19:04:58 M1

20.06.2020 7:17:50 M1

20.06.2020 12:49:48 M1

20.06.2020 19:04:34 M1

21.06.2020 7:18:30 M1

21.06.2020 12:50:05 M1

21.06.2020 19:04:43 M1

22.06.2020 7:19:23 M1

22.06.2020 12:49:57 M1

22.06.2020 18:38:53 M1

23.06.2020 7:17:49 M1

23.06.2020 12:49:13 M1

23.06.2020 19:24:38 M1

24.06.2020 7:15:56 M1

24.06.2020 12:49:38 M1

25.06.2020 7:17:12 M1

25.06.2020 12:49:43 M1

25.06.2020 19:04:01 M1

26.06.2020 7:18:19 M1

26.06.2020 12:50:21 M1

26.06.2020 19:04:47 M1

27.06.2020 7:14:59 M1

27.06.2020 12:49:00 M1

27.06.2020 20:29:17 M1

27.06.2020 21:23:34 M1

28.06.2020 7:17:27 M1

28.06.2020 12:50:29 M1

28.06.2020 19:04:29 M1

28.06.2020 20:31:01 M1

04.07.2020 6:41:11 M1

04.07.2020 7:18:01 M1

04.07.2020 12:49:07 M1

Special Media Film Kft._teljesítés igazolás

58 db támogatói megjelenés



04.07.2020 17:12:45 M1

04.07.2020 18:40:49 M1

04.07.2020 20:27:44 M1

04.07.2020 21:23:31 M1

05.07.2020 6:41:08 M1

05.07.2020 7:17:20 M1

05.07.2020 12:49:07 M1

05.07.2020 17:12:39 M1

05.07.2020 18:39:17 M1

05.07.2020 20:30:10 M1

05.07.2020 21:22:18 M1

05.07.2020 22:32:27 M1



Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ /Időjárás-jelentés

Product

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

Special Media Film Kft._teljesítés igazolás



CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05

CSERKESZOLO FURDO SZP. 05



 3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
a Cserkeszőlő, Beton úti ingatlanok egészséges ivóvízzel történő ellátása   
 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Kiss Krisztina ügyintéző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
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Előterjesztés 
 

a Cserkeszőlő, Beton úti ingatlanok egészséges ivóvízzel történő ellátása   
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Képviselő-testület 2020. július 13-i ülésén döntött arról, hogy Pécsi Tamásné Cserkeszőlő, 
Beton út 9. szám alatti lakos ingatlanának egészséges ivóvízzel történő ellátását közkifolyó 
létesítésével oldják meg.  
 

A döntésről tájékoztattuk a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályát, akik kérték kiegészíteni a határozatot azzal, hogy az ezen a területen érintett 
valamennyi ingatlan ivóvízzel történő ellátásáról kell döntenie a Képviselő-testületnek.  
 

A Kuna dűlő és a Forrás dűlő között még egy lakott ingatlan van, (a Beton út 8. szám alatt) 
ahol az ott lakók ellátásáról is gondoskodni kell. Az ingatlan tulajdonosát megkerestük. 
Tájékoztatásuk szerint a létesítésre kerülő közkifolyó részükre megoldja az ivóvíz ellátást, 
azonban a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának 
tájékoztatása szerint nyilatkozniuk kell arról, hogy nem tartanak igényt palackos víz 
biztosítására.  
 

Az ingatlanban lakót megkerestük, aki írásban nyilatkozott arról, hogy nem tart igényt 

palackos víz biztosítására.  Tájékoztattuk, hogy nyilatkozatát bármikor módjában áll 
módosítani. 
 

A korábban meghozott döntésüket oly módon kell módosítani, hogy a Beton utca Forrás utca 
és Kuna dűlő közötti szakaszán a közkifolyó létesítésével megoldódik az ott élő lakók 
jogszabály szerinti egészséges ivóvízzel történő ellátása.   
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatására és új határozat meghozatalára. 
 

 

Cserkeszőlő, 2020. 07.28. 

 

                Varga Attila sk.  

                 polgármester 

 

 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2020. (VIII….) 
számú határozata  Cserkeszőlő, Beton út  Forrás utca és Kuna dűlő közötti 
szakasza közötti lakosok egészséges ivóvízzel történő ellátásáról. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlő 
Beton út - Forrás utca és Kuna dűlő közötti szakaszán élők - egészséges ivóvízzel 
történő ellátásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy  

 

• A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásának eleget téve 
támogatja a Forrás utcában az érintett ingatlanoktól 150 méteren belüli 
közkifolyó kiépítését, 

• a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja a közkifolyó kiépítésének költségét.  
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2020. (VII.13.) sz. , a 

Cserkeszőlő, Beton út 9. szám alatti ingatlan egészséges ivóvízzel történő ellátásáról 
szóló határozatát visszavonja.  
 

 

 

Erről értesül:  
- Képviselő-testület tagjai helyben 

- Varga Attila polgármester helyben 

- Horvát Attila alpolgármester helyben 

- dr. Tóth Dániel jegyző helyben 

- Kiss Krisztina műszaki ügyintéző helyben 

- Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztály 5000. Szolnok 

 

 

 

dr. Tóth Dániel       Varga Attila 

        jegyző        polgármester 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz önerő 
biztosításáról szóló 155/2020.(VII.13.) számú önkormányzati határozat módosításáról.    
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester 

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

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz 
önerő biztosításáról szóló 155/2020.(VII.13.) számú önkormányzati határozat 
módosításáról.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020. július 13-i képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz önerő biztosításáról szóló 
155/2020.(VII.13.) számú önkormányzati határozat. 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján szükséges a fenti határozat módosítása, 
tekintettel arra, hogy a támogatás a 2021. évben kerül felhasználásra és így a kért 
önerőt is csak a 2021. évben fogjuk biztosítani a költségvetésünkből.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 

módosított határozatot. 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 23. 

 

                                                                                                   Varga Attila sk. 

           polgármester



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    ………/2020. 

(VIII.04.) számú határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása pályázathoz önerő biztosításáról szóló 155/2020.(VII.13.) 

számú önkormányzati határozat módosításáról.  
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és akként határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pontja 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. alcél című pályázat 
keretein belül a Cserkeszőlő, Dózsa György utca 601 hrsz., Petőfi u. és Béke u. közötti 
útszakaszokra vonatkozóan és a kivitelezéshez szükséges 2021-ben biztosítandó 

13.018.063 forint önerőt a költségvetéséből biztosítja.  
 

 

 

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben 

 - Varga Attila polgármester – Helyben 

 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 

 - Nádas Éva gazdaságvezető – Helyben 

 - Borbély Kitti pályázati referens – Helyben 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 

 polgármester jegyző 

 

 



5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlői Polgárőr Egyesület kérelme 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.19. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester 

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

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlő Községi Polgárőr Egyesület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Községi Polgárőr Egyesület elnöke levélben kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, amely szerint a képviselői irodát szívességi használatba szeretné megkapni 

az egyesület részére határozott, vagy határozatlan időtartamra.  

Amennyiben képviselő-testület használatba adná az egyesületnek az irodát, ott két 
darab zárható fémszekrényt és kamerarendszert szeretnének elhelyezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és hozzon 

határozatot.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

                                                                                                   Varga Attila sk. 

           polgármester 

 





6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkei Motorosokk Egyesület kérelme 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

Cserkei Motorosokk Egyesület kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Cserkei Motorosokk Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 
miszerint 2014. óta az egyesület szervezi meg a „Cserkei Bolhapiacot” a Termál Lakópark 

magánparkolójában. 
 Nyilatkozata szerint technikai problémák miatt nem tudják tovább a fenti helyszínen 
megtartani a bolhapiacot.  

 

Beadványuk alapján kérik a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a „Cserkei Bolhapiac” 

központi helyen lévő közterületen történő megtartását. A kérelemben nem jelöltek meg 

konkrét helyszínt.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon határozatot.  

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele 

   
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

 
 

                          Cserkeszőlő Község Jegyzője 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés 
 

Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági 
közzététele 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Több település folytatja azt a gyakorlatot, hogy az adótartozással rendelkező adósok adatait 

nyilvánosságra hozza.  

 

Az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény 130. §-a ezzel kapcsolatosan az alábbiak 
szerint rendelkezik. 

 

Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer 
forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon 
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, 
székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos 
módon közzé teheti.  

Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető fennálló adótartozásnak az olyan adótartozás, 
amely végleges másodfokú adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat ellen a 
keresetindítási határidő még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat ellen 
indított közigazgatási per jogerősen még nem zárult le. Ebben az esetben az adóhatósági 
határozaton alapuló adótartozás a közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő 
eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a közigazgatási per jogerős lezárását követő 
naptól, az adóhatósági határozat hatályában fenntartott része vonatkozásában tekinthető 
fennálló adótartozásnak. 
 

Fentiek alapján várom a tisztelt képviselő-testületi véleményét, miszerint egyetért-e azon 

kezdeményezésemmel, hogy Cserkeszőlő Község vonatkozásában a fenti adózók adatait 
közzé tehessük a hivatalos honlapunkon, illetőleg a helyi újság hasábjain.  
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatására.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 27.  

 

 

                     dr. Tóth Dániel sk.  

                             jegyző  



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
tűzgyújtási tilalom fenntartása. 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 

 
tűzgyújtási tilalom fenntartása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 
19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 8.§ (1) bekezdése alapján Cserkeszőlő Község 
közigazgatási területén (mind közterületen, mind magánterületen) hulladék égetése (beleértve 
az avar és a kerti hulladékot is) tilos. Ha külterületen tűzgyújtásra magasabb szintű országos 
érvénnyel bíró rendelet engedélyt ad, jelen rendelet 8. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 

Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a fenti 

rendelkezés maradjon-e hatályban, vagy enyhítsünk a tűzgyújtási tilalmon és ezáltal 
módosítsuk fenti rendeletünket.  
 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 
környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról   
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester  

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

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 
környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szükségessé vált Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló rendeletének módosítása. 
 

2020. június 29. napján a Képviselő-testület akként módosította a fenti rendeletet, hogy 

amennyiben a fenti rendelet hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa 65 éves korát betöltötte, 
illetőleg orvosi szakvélemény alapján mozgásában korlátozott úgy helyette Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat gondoskodik ingatlan előtti szakasz tisztántartásáról. 
 

Ezen rendelkezést kívánjuk akként kiegészíteni, hogy a fenti személyek kötelesek a megjelölt 
körülményeket azok bekövetkezését követően azonnal, de legkésőbb 3 napon belül 
bejelenteni a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben a bejelentés elmarad az 
ingatlan tulajdonosa köteles a mindenkire érvényes kötelezettségek elvégzésére.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 28.  

 

 

                         Varga Attila  sk. 

              polgármester 

 



Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének   /2020. (VIII.04.) számú rendelete a 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 
környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról  
 

 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §. 61/ bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. 
évi CXXXV. számú törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 
környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja 

 

1.§. 
 

A rendelet 8.§-az alábbiak szerint módosul.  
 

(8) Az (5) bekezdésben megjelölt személyek kötelesek az ott megjelölt körülményeket 
azok bekövetkezését követően azonnal, de legkésőbb 3 napon belül bejelenteni a 

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben a bejelentés elmarad az ingatlan 
tulajdonosa köteles a (3) bekezdésben meghatározottak elvégzésére.  
 

2.§. 
 

Fenti rendelkezés 2020. augusztus 5-én lép hatályba.  
 

Cserkeszőlő, 2020. augusztus 4. 

 

 

                dr. Tóth Dániel    Varga Attila 

      jegyző    polgármester 



10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Közterület felügyelet felállítása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés 
 

Közterület-felügyelet létrehozása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Többször felmerült már, hogy érdemes volna Cserkeszőlő Községének közterület-felügyelet 
felállítása. 

A közterület-felügyelet felállításáról a közterület-felügyeletről szóló 1999. LXVIII. tv 
rendelkezik.  

A törvény értélemében a települési önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a 

tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon 
védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján, a várakozási közszolgáltatás 
nyújtásáról közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján is gondoskodhat. 

Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselő-testület, a megyei jogú városi közgyűlés, 
a fővárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fővárosi kerületi 
képviselő-testület és a közgyűlés hozhat létre a polgármesteri hivatal belső szervezeti 
egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti 
egységeként. 
Az önkormányzat a közterület-felügyelet megalakítás előtt az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott együttműködési 
megállapodást köt a rendőrséggel. 
A közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri, a főpolgármesteri hivatalban alkalmazott 

egy vagy több közterület-felügyelő is elláthatja. A közterület felügyelő hivatalos személy.  
A felügyelet feladata: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság 

és a közrend védelmében; 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
h a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése; 
i)  a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő 
várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó 



ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt 
jogkövetkezmények alkalmazása. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon határozatot abban a 

kérdésben, hogy Cserkeszőlő Községben kerüljön-e felállításra közterület-felügyelet.  

Cserkeszőlő, 2020. július 28.  

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



11. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ismételten szükségessé vált Cserkeszőlő Községi Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya törvényességi 
felhívással élt az Önkormányzat irányában, melyben jelezték, hogy a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. §/A (2) bekezdése törvénysértő.  
 

A (2) bekezdés alapján a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja mérsékelhető és 
megvonható, ha nem megfelelő színvonalon látja el munkáját vagy igazolatlanul hiányzik.  
 

A törvényességi osztály álláspontja alapján fenti rendelkezés a bizottság szubjektív 
értékítélete alapján ad lehetőséget a tiszteletdíj csökkentésére. 
 

Fentiek alapján szükséges az SZMSZ módosítása és fenti rendelkezés hatályon kívül 
helyezése.  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet 

módosítását.  

Cserkeszőlő, 2020. július 27. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020.(VII/13.) 

számú önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
3/2015.(II.17.) számú rendelet módosításáról. 
 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A rendelet 31. §/A-a az alábbiak szerint módosul:  

(1) A képviselő tiszteletdíjának 

a) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni kell, ha a képviselő testületi vagy 
bizottsági ülést igazolatlanul mulaszt távolmaradásával. A csökkentés havonta a 
tiszteletdíj havi összegének 10 %-a; egy évig. 

b) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő nem vesz részt a 
döntéshozatalban, illetve általa vállalt döntés végrehajtásában. A csökkentés maximum 
a tiszteletdíj havi összegének 15 %-a lehet; egy évig 

c) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő a rábízott, illetve 
önként vállalt, az a)-b) pontba nem tartozó feladatát nem látja el. A csökkentés maximum 
a tiszteletdíj 25 %-ig terjedhet egy évig. 

 

(2) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja mérsékelhető, ha igazolatlanul 

hiányzik. A mérséklés a tiszteletdíj 25%-ig terjedhet egy évig.  
 

(3) A tiszteletdíj csökkentéséről: 
a) képviselő esetében a Képviselő-testület, 
b) A bizottság nem képviselő tagja esetében a bizottság dönt. 
 

(4)  A természetbeni juttatások megvonásáról a Képviselő-testület egyedi határozattal 
dönt. 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Cserkeszőlő, 2020. augusztus 4.  

 

 

       Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 

      polgármester jegyző 



12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
az önkormányzat által fenntartott szálláshelyeken külföldi nemzetiségű 
állampolgárok elszállásolásának tilalmáról 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 

 
az önkormányzat által fenntartott szálláshelyeken külföldi nemzetiségű 

állampolgárok elszállásolásának tilalmáról.  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tekintettel a COVID-19 vírus miatt kialakult világjárványra javaslom, hogy az önkormányzat 

által fenntartott szálláshelyeken külföldi nemzetiségű állampolgárokat ne szállásoljunk el, a 

részükre tagadjuk meg a szállások igénybevételének a lehetőségét.  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot a 
fenti kérdésben. 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
rendelet a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba tiszteletjegy adományozásáról.  

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

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 Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 

 
rendelet a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba tiszteletjegy 
adományozásáról.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete 154/2020 (VII.13.) számú határozatában akként 
rendelkezett, hogy a megjelölt hivatásos szervek részére a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központba történő ingyenes belépéshez tiszteletjegyet biztosít. Fentiek alapján elkészült az 
ezt szabályozó rendelet, melyet jelen előterjesztéshez csatolok.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendeletet.  

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (VIII.04.) 

számú önkormányzati rendelete a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba 
tiszteletjegy adományozása. 

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet hozza.  

 

1.§ 

 

(1) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ingyenes tiszteletjegyet biztosít a (2) 
bekezdésben megjelölt hivatalos szerveknek a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati 
Központba (továbbiakban: Fürdő).  

 

(2) Ingyenes tiszteletjegyre jogosultak az alábbi szervek:  

 

a) Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 

b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

c) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

e) Országos Mentőszolgálat Kunszentmárton Mentőállomás 

f) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

g) Magyar Turisztikai Ügynökség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

h) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 

i) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

(3) A tiszteletjegy minden nap a nyitvatartási időben belépésre jogosítja fel a 
felmutatóját a Fürdő területére. Egy tiszteletjeggyel egyszerre két személy léphet be. A 
tiszteletjegyet igénybevételekor a felhasználás után a Fürdő pénztárába kell elhelyezni, 
majd a tiszteletjegyet igénybe vevő távozásakor a részére vissza kell adni. A tiszteletjegy 

2 db felnőtt belépőnek minősül.  

(4) A (2) bekezdésben megjelölt szervek részére szervenként 2 db tiszteletjegy kerül 
átadásra, melyet dokumentálni kell.  



(5) A tiszteletjegyeket sorszámmal és a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ 
Igazgatójának az aláírásával kell ellátni. A tiszteletjegyekről nyilvántartást kell vezetni, 
melyet Cserkeszőlő Községi Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozója vezet.  

(6) A tiszteletjegy visszavonásig érvényes.  

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. augusztus 4. 

 

 

       Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 

      polgármester jegyző 

 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Helyi értéktár felállításáról   
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
Jakabné Horváth Ildikó képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

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 

helyi értéktér felállításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm.rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatai a települési, tájegységi és megyei 
értéktárakban, az ágazati értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar 
Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenként kategóriák 
szerint kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi az a megyei értéktárba. 

Az értéktár bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás 
országos módszertani intézményént, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, 
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; 
félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének. 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 
értékek felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban 
kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat 
polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által 
meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. 

A Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, 
tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a 
javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattételről írásban értesíti. 
Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az 
értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei 
értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a 
Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a 
hungarikumokat. 

A települési értéktárba a nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatokat a 
megadott adatlapon lehet kitölteni és a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni. 

Javaslom a Helyi Értéktár Bizottságának felállítását, melynek feladatát az Idegenforgalmi 

Bizottság végezné el. 



Kérem ennek a megvitatását és jóváhagyását! 

Cserkeszőlő, 2020. 07. 15. 

 

                            Jakabné Horváth Ildikó 

                             képviselő 

 



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 

 

 



21. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
csapatépítő program szervezéséről 

   
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
Jakabné Horváth Ildikó képviselő 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

csapatépítő program szervezéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Azt gondolom, hogy egy jól működő, dinamikus vállalkozás alapja a jó munkakörnyezet.  

Ennek fontos kulcseleme a szervezett csapatépítő program. A csapatépítő program a 

munkakörnyezetből kilépve lehetőséget ad a munkatárs megismerésére, jó barátság kiépítésére, 
az alkalmazottak között lévő ellentétek, feszültségek oldására. Ezek a fejlesztő programok 
közvetetten pozitív hatással vannak a vállalkozás működtetésére, melyet számos tanulmány 
alátámasztott. 

Ennek megvalósítására ingyenesen, valamint képviselői tiszteletdíjam rovására felajánlom a 
kenutúrázásra felállított tulajdonomban lévő eszközállományomat és annak szállítmányozását, 
mely egyszerre 28 túrázó számára megfelelő. 

A személyszállítás megoldására, kérem a testületet hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 
személyszállító buszt és buszsofőr alkalmazását, a részvevők számára szintén ingyenesen adja 

hozzá a csapaépítő tréningekhez. 

Javaslom, az egyes feladatellátási helyek vezetőit megbízni azzal, hogy az azonos 

munkakörnyezetben állók között felmérje a részvételi igényeket és a jelentkezési lapokat 
töltessék ki megfelelően (melléklet). 

A túrákat szeptember hónaptól tervezem lebonyolítani. Az időjárás, vízállás és a nagyszámú 
igény miatt a tervezett túrák 2021 tavaszára is tolódhatnak. 

A jelentkezési lapok átadását 2020. augusztus 31-ig kérem részemre eljuttatni! 

Kérem előterjesztésem elfogadását és jóváhagyását! 

Cserkeszőlő, 2020. 07. 15.  

 

                           Jakabné Horváth Ildikó 

                           képviselő 

 

 



Jelenkezési Lap vízitúrára 

Résztvevő: 

 

Név: …………………………. 
 

................................................. 

 

Szül. helye, ideje: 
 

………………………………. 
 

 

Cím: ................................................................................ 
Szem.Ig. szám: ................................................................ 
E-mail: ............................................................................. 

 

Megfelelő aláhúzandó: 
 

Fürdő és strandüzemeltetés, Gyógyászat, Thermál-
Camping-Jurta, Konyha,  Óvoda-Bölcsőde-Konyha-

Könyvtár, Hivatal-Önkormányzat, Beruházó Np Kft . 
 

 

 

A túra időpontja: 
(egyeztetés alapján) 

 

 

A túra útvonala: Válasz egyet ☺ 

(Az élővízi túrák rossz vízállás esetén a Holtág túra 
valósul meg) 
 

Kőrös holtág kenutúra /Békésszentandrás- Szarvas szakasz/  

Tisza túra /Tiszaug - Csongrád lenti szakasz/ 

Tisza túra /Nagyrév – Tiszasas fenti szakasz/ 

Kőrös túra /Kunszentmárton - Csongrád szakasz/ 

 

Részvételi díja: Munkavállalóink részére 1 alkalom ingyenes 

 

Résztvevő kijelenti, hogy a második oldalon felsorolt Részvételi Feltételeket ismeri és 
elfogadja. 

Dátum: ...................................., 2020 .................................. ....................................... 

 Résztvevő aláírása 

 

 18 éven aluli Résztvevő esetén: Szülő kijelenti, hogy a túloldalon felsorolt Részvételi 
Feltételeket ismeri, elfogadja, gyermekével ismerteti. Engedélyezi fent nevezett gyermeke 

részvételét a programban, felelősséget vállal gyermekéért, a Részvételi Feltételek be nem 
tartásának és a fegyelmezetlenségnek következményeiért. 

Dátum: ...................................., 2020 .................................. ....................................... 

 Szülő aláírása 

 ........................................................................ ....................................... 

 Szülő címe Szülő Szem.Ig. száma 



Részvételi Feltételek 

Kérjük figyelmesen elolvasni! 

1., A túrákra jelentkezni a túloldali Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet, melynek 
eredeti példányát hozza magával a túrára. 

2., A részvételi díj tartalmazza a sporteszközök (3-4 személyes túrakenuk, lapátok, 
mentőmellények, elemlámpa, merőcsanak vagy szivacs) bérleti díját, az eszközök indulási 
helyszín oda-és visszaszállításának költségeit, a túraszervezés és a túrakísérés díját. A túrával 
kapcsolatos valamennyi további költség Résztvevőt terheli. 
 

3., Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért.  
Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, 
rendeltetésszerű és jogszerű használatukról. 
 

4., A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez 
a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges. Résztvevő (18 éven aluliak 
esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni. 
 

5., Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud (ennek hiányában a mentőmellény viselése 
kötelező!), fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota hosszútávú vízitúrázásra 
alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja. 
 

6., Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás 
szabályait betartani. 
 

7., Résztvevő kijelenti, hogy A Természet Védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 
előírásait és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban (kormányrendeletek, miniszteri 
rendeletek) foglaltakat ismeri és betartja. 
 

8., A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható. Résztvevő 
kijelenti, hogy felelősséget vállal a fenti feltételek be nem tartásának minden 
következményéért. 
 

9., A résztvevő hozzájárul a vízitúrán készített fotó és videó készítéséhez, melyeket a 
túraszervező bármikor felhasználhat marketing és reklám céljából. 
 

10., Ajánlott napi felszerelés: saru vagy papucs, kalap, naptej, szúnyog-rovarriasztó, 
allergiások gyógyszert vagy ampulla, ivóvíz, 1 étkezésre szükséges élelem (szendvics, nasi), 
kényelmes ülőalkalmatosság (PÁRNA), kis törölköző, több réteg ruha, vízhatlan tároló 
(zacskó, műanyag hordó pl. személyes iratok, telefon tárolására), esőkabát vagy esernyő 
 
11., Az élőfolyókra szervezett túrák rossz vízállás esetén a Holt-Körös túra útvonalon 
valósulnak meg. 
 

12., Rossz idő esetén a szombati túrák vasárnapra esnek! 
 

         Jakabné Horváth Ildikó 

           túraszervező 



22. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
döntés a dűlőutak felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.27. 

 

Készítette:   
dr. Czakó Petra ügyintéző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Tóth Dániel jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

Polgármester 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

Döntés a dűlőutak felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 29-i ülésén a 

128/2020. (VI.29.) számú határozatával elfogadta a Keresztes, Gala, Pintér, Korhány, Szabó 
és Kocsis dűlők felújításáról szóló előterjesztést. 
 

Ennek kapcsán beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az ajánlattételi határidő leteltét 
követően a Beszerzési Bíráló Bizottság 2020. július 22-én megvizsgálta a beérkezett 
ajánlatokat és megtette megállapításait. Ezek alapján az alábbi táblázat összesíti az 
ajánlatokat: 

 

Marketing tevékenység végzésére vonatkozó ajánlatok összesítése 

Ajánlattevő 
Nettó ajánlati ár (Ft/év) 

 
Megjegyzés 

TEND-MIX BAU Kft. 15.412.500,- Ft 

Cement nélküli út 
kialakítása: 350,- Ft/m2 

 

Cementes út kialakítása: 
2.750,- Ft/m2 

Duna Aszfalt Kft. - - 

Soltút Kft. - - 

Út-Ép-Ker 97 Kft. - - 

 

A Duna Aszfalt Kft. az ajánlatkérésre jelezte, hogy kapacitáshiány miatt nem kíván ajánlatot 
tenni. 

 



Megjegyzendő, hogy az ajánlatkérésben meghatározott technológia, melyhez ajánlatkérő 
ragaszkodott, egyedinek mondható. Ennek okán valószínűsíthető, hogy az ajánlatok 
beérkezésének elmaradása annak tudható be, hogy az elvárt technológia kivitelezésére a 
felkért ajánlattevők nem tudtak ajánlatot adni. 
 

A TEND-MIX BAU Kft. által tett ajánlat tartalmazza a kétféle (cementes és cement nélküli) 
földútstabilizációs eljárás m2-re vonatkoztatott árát is. Ennek köszönhetően, ha esetlegesen 
ajánlattevő a szerződéskötés során el kíván térni az ajánlatkérésben megjelölt területi 
adatoktól, akkor is meghatározható a munka elvégzésének díja. 
 

A bírálat fő szempontja a legalacsonyabb ár volt. Ezt figyelembe véve a Bizottság javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a TEND-MIX BAU 

Kft.-t fogadja el. 

 

Ajánlattevőre vonatkozó főbb információk: 
Név:   TEND-MIX BAU Kft. 

Székhely:  2220 Vecsés, Kiss Ernő utca 33/B. 
Adószám:  27275926-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-203098 

 

Javaslom a képviselő-testület számára, hogy a korábban meghatározott dűlők felújítási 

munkáinak elvégzésére a TEND-MIX BAU Kft. által tett ajánlatot fogadja el, valamint erre 

vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezze. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 
 

                                                                                                                             Varga Attila sk. 

                polgármester 

 

 



 

 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2020.(VIII….) számú határozata a 

dűlőutak felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban 

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2020. (VI.29.) számú 
határozatában foglaltak alapján a dűlőutak felújítására vonatkozó beszerzési eljárásban a 
következő döntést hozza. 
 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban meghatározott 
dűlőutak felújítására a TEND-MIX BAU Kft. által tett nettó 15.412.500,- Ft összegű ajánlatot 
elfogadja, valamint erre vonatkozóan a velük való szerződéskötést engedélyezi. 

 

 

 

 

Erről értesül: Képviselő-testület 
  Varga Attila polgármester 
  Dr. Tóth Dániel jegyző 

  Nádas Éva gazdaságvezető 

 

 

 

 Varga Attila Dr. Tóth Dániel 
 polgármester jegyző 

 









23. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány kérelme 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Molnárné Kiss Erika a Cserkeszőlői Diákokért Alapítvány alapító tagja azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, miszerint 2020. július 15. napjától megszűnt az alapítványuk 

székhelye, ezért kéri, hogy a képviselő-testület járuljon ahhoz hozzá, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolában (5465 Cserkeszőlő, Ady 

Endre út 1.) lehessen az alapítvány új székhelye.  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon határozatot.  

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ……………/2020. (VIII.4.) sz. határozata 

Cserkeszőlői Diákok Alapítványának kérelméről. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

akként határozott, hogy hozzá járul/nem járul hozzá ahhoz, hogy 2020. augusztus 5. 

napjától a tulajdonában lévő Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola (5465 Cserkeszőlő, 

Ady Endre út 1.) épületében legyen a Cserkeszőlői Diákok Alapítványa székhelye.  

 

 

 

Erről értesül:  -  Cserkeszőlői Diákok Alapítványa 

            -  Gazdálkodási Csoport Helyben 

  - Képviselő-testület Helyben 

 

 

kmf. 

 

                   Varga Attila sk.              dr. Tóth Dániel sk. 
                    polgármester               jegyző 

 

 





24. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Verho Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft kérelme 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester 

 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
 

 

 

 

Előterjesztés 
 

Verho Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft kérelme 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 

A Verho Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. 
Nevezett gazdasági társaság 2004. június 15. óta bérel a Cserkeszőlő Községi Önkormányzattól 
a Cserkeszőlő Fürdő út 1 szám alatti területből 220 nm2 nagyságú területet, melyet a 

tulajdonukban lévő étteremhez használnak teraszként. A bérleti díj 2004. évben 990.000 Ft/ év 

áron került megállapításra, mely azt követően az infláció értékével emelkedett. Jelenleg 738 

Ft/m2 + 0% Áfa a bérleti díj mely 6 hónapra van megállapítva a szerződés alapján.  

 

A gazdasági társaság képviselője azt kéri a képviselő-testülettől, hogy tekintettel arra, hogy a 
vírushelyzet miatt a fürdő több hónapig zárva tartott, a bérleti díj összege kerüljön 
méltányosságból csökkentésre.  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon határozatot.  
 
 

 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 









25. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban 2020.08.14.-én tartandó „Éjszakai fürdő 
és Strand-Party” tematikus program és az azt érintő díjtételek jóváhagyásáról 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Gál Bertalan fürdőigazgató 

 

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 

onkormanyzat@cserkeszolo.hu 

 

 

 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban 2020.08.14.-én tartandó „Éjszakai 
fürdő és Strand-Party” tematikus program és az azt érintő díjtételek 
jóváhagyásáról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  
 

Az alábbi program javaslatomra szeretném kérni szíves jóváhagyásukat: 
 

Augusztus 14-én pénteken szeretnék a fürdő intézményében éjszakai fürdő és strand party 
címmel éjszakai fürdőt tartani. Reálisan este 21.30 órától hajnali 03.00 óráig tartana az éjszakai 
nyitva tartás.  
Az éjszakai fürdőt szeretnénk színesebbé tenni; 120 percben Dévényi Tibi Bácsi lépne fel és 
ezzel együtt a vízi aerobic-ot is 2*25 percben megtartanánk, illetve 2 alkalommal szauna 
szeánsz kerülne lebonyolításra.  A DJ ( Tibi  Bácsi ) tisztelet díja bruttó 310.000 Ft. A vízi 
aerobic 35.000 Ft díjazás ellenében kerülne megszervezésre. 
 

A programon való részvétel belépődíj köteles lenne, melyet én 3.000 Ft – ban javasolnék 
elfogadni. A cserkeszőlői lakosok részére a szokásos napi jegy díjszabást alkalmaznám.  
 

Természetesen a büfét nyitva tartanánk; így italfogyasztásból adódóan is lehet bevételt 
realizálni!  
Javasolnék továbbá egyszerű, könnyen és gyorsan elkészíthető grill ételt; grillezett csirkecomb 

filé trikolor káposztasalátával - jelképes, 1.500 Ft/adag áron értékesíteni.  
 

Mivel a nyarat gyakorlatilag szervezett programok nélkül kényszerülünk átvészelni, így biztos 
vagyok benne, hogy a környékről is lennének szép számban érdeklődő vendégek – 

különösképp, ha időben elkezdjük a program promótálását a nagyközönség felé! Azt is fontos 
figyelembe vennünk, hogy a szálláshelyek mind telt házzal üzemelnek a szezon végéig. 
Ráadásul pénteken érkezik a legtöbb vendég a kereskedelmi és magán szálláshelyekre; azonnal 
keresni fogják a program lehetőségeket. Egy szokványos éjszakai fürdővel ellentétben 
többszörös vendégforgalommal kalkulálok. A bekerülési költségeket figyelembe véve, 
minimális rizikó faktorral kell számolnunk, ugyanakkor akár kísérleti jelleggel is javasolnám 
kipróbálni ezt a lehetőséget. Ha a rendezvény hozza a tőle elvárható számokat, későbbiekben 
is megfontolandó lehet hasonló programmal színesíteni a fürdőnk szolgáltatási palettáját!  
 

Kérem támogassák javaslatomat!  
 

 

 

 Gál Bertalan sk. 



 fürdőigazgató  



26. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Képviselő-testület bizottságainak átalakítása 

 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés 

 
Képviselő-testület bizottságainak átalakítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 57.§ alapján a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a 
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait.  
Az 58. § 1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-

testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a 
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 
tagja a polgármester. 
A (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a 
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. 
 

Fentiek alapján élni kívánok a törvény által biztosított lehetőséggel és a bizottságok 

összetételét az alábbiak szerint kívánom megváltoztatni.  

 

Pénzügyi Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 

Elnök: Jakabné Horváth Ildikó 

Tagok: Gyóllai László 

Echbauerné Kiss Katalin 

Györe Dávid 

Halász Nikolett 

 

Szociális Bizottság:  

Elnök: Echbauerné Kiss Katalin 

Tagok:Molnár Zsolt 

Gyóllai László 

Miháczi Erika 

Szabó Attila 

 

Oktatási Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság: 

Elnök: Gyóllai László 

Berezvai József 
Molnár Zsolt 

Árvainé Tóth Éva 

Dr. Gulyás Tamás  
 



Idegenforgalmi Bizottság: 

Elnök: Molnár Zsolt 

Tagok:Echbauerné Kiss Katalin 

Jakabné Horváth Ildikó 

Révész Márta 

Karácsonyi István 

 

 

Fentiek alapján szükséges továbbá módosítani Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) számú rendeletének mellékletét.  
 

Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az általam 

javasolt bizottságok összetételére vonatkozó módosítást és az SZMSZ mellékletének a 
módosítását.  
 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



27. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
MABE Mag Kft. kérelméről 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
Jusztin-Szabó Andrea ügyintéző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés  
MABE Mag Kft. kérelméről 

 

 Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában van a Cserkeszőlő, 0123/2. helyrajziszámú, 

3,7935 ha területű, 75.88 AK értékű szántó művelési ágú ingatlan 1/1. tulajdoni hányadban, 
valamint a Cserkeszőlő, 0135/2. helyrajziszámú, 3597 m2 területű kivett tanya 1/1. 

tulajdoni hányadban. 
 

A MABE Mag Kft. (székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 29. képviseli: 
Harangozó Margit Rozália) kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz fenti ingatlanok 

haszonbérletére. A haszonbérlet ajánlott mértéke 120.000 Ft/év, azaz egyszáz-húszezer forint 
évenként. (1581 Ft/AK/év, vagy területre lebontva 28.893 Ft/ha/év). 
 

A kérelemben foglaltak szerint a MABE Mag Kft. növénytermesztéssel foglalkozik és az 
ingatlant művelési ágának megfelelően kívánja hasznosítani. 
 

A Cserkeszőlő, 0123/2. valamint 0135/2. helyrajziszámú ingatlanok 2015. december 11. 

napján kelt haszonbérleti szerződés szerint 2016. január 01. napjától 2020. december 31. 

napjáig haszonbérbe van adva Hampel Éva haszonbérlőnek. 
 

Javaslom, hogy a haszonbérleti szerződés lejártát követően tegyen újra haszonbérleti ajánlatot 
Önkormányzatunknak a MABE Mag Kft. és akkor döntsön a Képviselőtestület, hogy 
haszonbérbe adásra kerülnek-e fenti ingatlanok. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését fenti kérelem ügyében. 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

                                       Varga Attila sk. 

                                        polgármester 
  



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat ……………/2020. (VIII.4.) sz. határozata 

Mabe Mag Kft. kérelme – Cserkeszőlő, 0123/2. és 0135/2. helyrajziszámú 
ingatlanok haszonbérlete ügyében. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést. 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/1. tulajdonában lévő Cserkeszőlő, 0123/2. 

helyrajziszámú, szántó művelési ágú, valamint a Cserkeszőlő, 0135/2. helyrajziszámú, kivett 

tanya ingatlanok 2015. december 11. napján kelt haszonbérleti szerződés alapján 2016. január 

01. napjától 2020. december 31. napjáig haszonbérbe vannak adva Hampel Éva 

haszonbérlőnek. Erre tekintettel jelenleg nem adjuk haszonbérbe fenti ingatlanokat. 

 

MABE Mag Kft. haszonbérleti ajánlatát jelenleg nem fogadjuk el. Javasoljuk, hogy a 

haszonbérleti szerződés lejártát követően tegyen újra haszonbérleti ajánlatot és akkor fog 

dönteni a Képviselőtestület arról, hogy fent megjelölt területek haszonbérbe adásra kerülnek-e. 

 

Erről értesül:  -  MABE Mag Kft. 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 29. 
            -  Gazdálkodási Csoport Helyben 

  - Képviselő-testület Helyben 

 

 

kmf. 

 

                   Varga Attila sk.              dr. Tóth Dániel sk. 
                    polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

















28. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
óvodai és bölcsődei szünet elrendelése 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2020.08.04. 

 

 

Készítés ideje:   
2020.07.28. 

 

Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 • fax: (56) 568-462 

 

 

 

Előterjesztés 
 

óvodai és bölcsődei szünet elrendelése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2020. augusztus 17-18-19-én a PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda és Bölcsőde 
intézményegységeibe szünetet szeretnék elrendelni, amely segítené az ott dolgozók 

felkészülését a közelgő új bölcsőde megnyitására és az oktatási évkezdésre.  

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati 
javaslatot.  

Cserkeszőlő, 2020. július 28. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének     /2020.(VIII.04.) 

számú határozata PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda és Bölcsőde intézményegységének 
zárva tartásáról. 
 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 
és akként határozott, hogy a PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda és Bölcsőde 
intézményegységeinek 2020. augusztus 17-18-19. napokon történő zárva tartásával 
egyetért. 

 

Az intézmény vezetője köteles a bezárással kapcsolatos szervezési feladatok pontos 
ellátására. 
 

 

Felelős: PS ÁMK Intézmény vezető 

Határidő: 2020. augusztus 17. 
 

 

Erről értesül: - PS ÁMK Intézményvezető – Cserkeszőlő, Szinyei M. P. utca 1. 
 - Képviselő-testület tagjai – Helyben 

 - Szülők, PS ÁMK Intézményvezető útján 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 

 polgármester jegyző 


