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TÁJÉKOZTATÓ 2019. OKTÓBER 14 ÉS 2020. SZEPTEMBER 30 KÖZÖTTI 

ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁRÓL 

 

1. Bevezető 

Rendkívüli egy év van a hátunk mögött, elmondhatjuk, hogy annyi minden történt az elmúlt 12 

hónap alatt, mint máskor 10 év alatt sem egy önkormányzatnál. Történtek jó és rossz dolgok, 

egy biztos pont maradt végig az életünkben: a fürdő megmaradt, fennmaradt és tökéletesen 

működik, mint ahogy az önkormányzat és annak többi intézményei is. 

Bizonytalanság.  

Ezzel az egy szóval jellemezhetném ezt az évet egészségügyi és gazdasági szempontból, hiszen 

olyan külső, mondhatni történelmi jelentőségű események történtek az ország, így településünk 

életében is, amire nagyon rég nem volt példa.  

Mindenki csak a sötétben tapogatózott és nem lehetett tudni mit is hoz a holnap ez alatt a 

bizonyos 3 hónap alatt. Most már sokkal többet tudunk a veszélyhelyzet alatti történésekről és 

a védekezés a járvány ellen teljesen átalakult, habár a veszély nem múlt el. Hogy érzékeltessem 

az akkori helyzetet, legjobb példa erre a fürdők nyitásával kapcsolatos kommunikációs és 

jogszabályi káosz. Volt olyan hét, amikor háromszor változtatták meg a fürdők nyitásával 

kapcsolatos NNK ajánlást. Volt olyan nap, hogy kétszer is. Úgy, hogy nem is volt jogszabályi 

háttere, de mindenképp ránk akarták erőltetni egy bábszövetség önző szabályozását. Erről, 

akkor részletes tájékoztatást adtam, melyet több szakmai internetes fórum átvett. 

Az elvárások nagyok voltak és még most is azok velünk szemben, habár a fenti dolgokat nem 

lehetett előre látni, de nekünk, önkormányzati vezetésnek mindenre fel kell készülnünk a 

legjobban.  

Sajnos a választási programban ígérteket meg kellett az aktuális helyzetnek megfelelően 

változtatni és ez kezdődött rögtön november 27-e után, miután a Központi Nyomozó 

Főügyészség házkutatást tartott az önkormányzatunknál, 14 másik helyszínnel egy időben 

és a munkánkhoz létfontosságú dokumentumokat, elektronikai eszközöket vittek el, 

amiket csak 2020. júniusában kaptunk vissza. 

Több, mint 4 hetünkbe került míg helyre tudtuk tenni a dolgainkat annyira, hogy a műszaki 

ügyintézéssel, pályázati ügyintézéssel, és pénzügyi ügyintézéssel ismét a napi aktuális szinten 

tudtunk foglalkozni. Nem tudok másik olyan önkormányzatot, ahol ilyen történt volna, vagyis 

ilyen mértékben. Mindent elvittek az említett részlegekről, még a naptárakat és az utolsó kis 

feljegyzéseket is. Így nem, hogy nehéz volt dolgozni, hanem egyenesen lehetetlen. 

Megoldottuk, ám mint mondtam ez 4 hetünkbe került. 

Nagy törés volt ez az önkormányzatunknál, hiszen nagyon súlyos bűncselekmények miatt folyt 

a házkutatás, és akkor még nem is sejtettük, hogy milyen hosszan fog ez tovább gyűrűzni. 

El kívánom mondani, hogy valószínűleg soha nem tudunk mindenkinek megfelelő 

alternatívákat, megoldásokat nyújtani. Tudomásul vettem, egy év után, hogy a mi kis falunk 

bizony az ezer polgármester és ezer fürdővezető települése. Amivel nincs is gond addig, amíg 

nem okoz visszafordíthatatlan károkat, munkában fennakadásokat a településünknek. Nos, 
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vannak, akik bizony már átlépték azt a bizonyos határt és a községnek kára származik 

ügyködésükből. 

Szintén ide tartozik, hogy minden választó nagyon örült annak az eltökélt szándékunknak, hogy 

október 14-től mindenki egyenrangú lesz, nem lesznek kivételezett emberek. Csak az a baj, 

hogy az emberek egy része, ha egyet is értett ezzel, úgy gondolta, hogy ő bizony ettől 

függetlenül kivételezett lesz, vagy marad. Mi komolyan gondoltuk, hogy nincs kivételezés, és 

ez egy fajta sokként érte őket. Most nagyon nem tetszik nekik ez a helyzet és szeretnének 

változtatni ezen, vagy esetleg megdönteni a jelenlegi törvényesen megválasztott vezetést, ami 

ugye nem egészen legális cselekedet. 

Annyit szeretnék még elmondani, hogy a fürdőről és gazdasági helyzetünkről szóló részek a 

két hete elhangzottakra alapulnak, kibővítve, amikor is az első féléves beszámolót tartottuk.  

 

2. Szervezeti felépítésünk, munkavállalói létszám alakulása 

Egy hatalmas gazdasági vállalkozás vagyunk, miközben közfeladatokat látunk el, szinte 

minden tekintetben. Ez egy nagy ellentmondás és mindennapos küzdelem, hogy ebből jól 

kikerüljünk. Ugyanis a piac nem áll meg soha, fejlődik, gyors döntéseket kell hozni és bedarálja 

azokat, akik nem a szabályainak megfelelően működik. 

Önkormányzatunk nagyon nagy létszámú dolgozót foglalkoztató intézmény. Közalkalmazott 

minden dolgozó, kivéve a 20 fő köztisztviselő, ennek minden előnyével és minden hátrányával. 

A három hónapos leállás sajnos inkább hátránnyal járt, de biztonságot nyújt, ha továbbra is 

költségvetési intézményként működik, hiszen így a magánosítása lehetetlen, amíg erre a 

képviselő-testület elkötelezett. Hiszem, hogy ez a képviselő-testület elkötelezett ebben a 

kérdésben. Igen, most is fenyeget a veszély, néha hallom azt is, hogy még cserkei lakosok is 

azt szeretnék, ha magánkézbe kerülne a fürdő.  

 

Az elmúlt egy évben a dolgozói létszám egyenletesen alakult, egy kis csökkenés állapítható 

meg. Az indulásunkhoz képest 31 fővel dolgoznak kevesebben az önkormányzatnál.  



3 

 

Október 14-én a létszámunk 268 fő volt, jelenleg 237 fővel működünk. Véleményem szerint 

egyenletes a munkaerő alkalmazásunk és az is kiderült, hogy ugyanaz a munka kevesebb 

dolgozóval is elvégezhető, mint korábban. Túl voltunk méretezve, noha még mindig nagyon 

sok a dolgozónk. 

 

A fürdőigazgató úr szlogenje teljesen helytálló és megválasztása óta következetesen képviseli 

is, miszerint 100%-os munkabérért, 100%-os munka a követelmény. Ez most már minden 

intézményünkre és egységünkre igaz. 

Itt jegyzem meg, hogy eddig senki nem lett kirúgva, ezek a híresztelések nem igazak. Javaslom 

azt, ha valaki azt mondja önöknek, hogy a jelenlegi vezetés kirúgta őt, akkor kérjék meg, hogy 

mutassa meg az erről szóló dokumentumot. Nem fog tudni mutatni ilyet. 

Ahogyan azt már említettem, a munkavállalók hozzáállása a feladatukhoz nem mindig volt 

zökkenőmentes, de már biztató jeleket látunk. Fejlődni mindig van hová, és szeretnénk, ha 

minden dolgozó jól érezné magát a munkahelyen, de dolgozni kell, ettől nem tudunk eltekinteni. 

Egy kicsit átszerveztük a fürdőt, hatékonyság növelése miatt, kisebb igazítások még várhatóak. 

Az önkormányzat szervezeti egysége, felépítése nem változott. 

A Kft. helyzete egyedül jelenleg az, amely kilóg a sorból, hiszen többször kísérletet tettünk 

vagy az átszervezésére, vagy a megszüntetésére, de mindig valami közbe jött. Március óta a 

Kft. pályázatokban vállalt szerepeivel küzdünk, amelyek remélhetően hamarosan le lesznek 

zárva és döntési lehetőséghez jut a testület.  

A sokat emlegetett új bölcsőde működtetéséhez kellett új kollégákat felvenni, a jövő nemzedéke 

mindig fontos, nem sajnáljuk ezt a munkaerőbővítést. A megnövekedett adminisztrációs, 
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titkársági feladatokhoz létesítettünk egy munkahelyet, de összességében 31 fővel csökkent a 

munkavállalói létszám. 

Itt emelem ki, hogy létszámon belül oldottuk meg a raktár és a beszerzési feladatok ellátását, 

melyek nem csak a munkánk hatékonyságát növelték meg, és nem csak jogszabálynak 

megfelelő módon folynak a beszerzéseink most már, hanem sok pénzt is spórolunk meg a 

kollegákkal. 

 

3. Testületi és bizottsági munka, Szociális feladataink, Intézmények munkája 

A testület és a bizottságok rendben megalakultak 2019. október 25-én, és elkezdték a 

munkájukat. A veszélyhelyzet sajnos itt is megtörte a lendületet, de június végére helyre állt a 

rend és a bizottságok folytatták munkájukat. A feltételezésekkel szemben nem felesleges a 

munkájuk, valószínűleg egy kicsit több önálló kezdeményezés szükséges a részükről, 

természetesen egyeztetve velem és a jegyző úrral, hogy minden szabályos legyen. Erre a 

legjobb példa az idegenforgalmi bizottság, ami már most többet vállal a jövőévi munkából és 

én ennek nagyon örülök, mert sok lesz a munka. 

A testületi ülések rendben és jogszabályoknak megfelelően folytak le, a bizottsági ülések 

szintén. A hiányzások minimálisak voltak és mind igazolt volt. 

Elmondtam nem rég egy testületi ülésen is, hogy amennyiben megkeres egy képviselő, akkor 

én tudok mindenkinek feladatot adni, annyira sok a munka. Sokan még nem jelentkeztek nálam, 

de ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy minden képviselőnek felelősségteljes munkája 

van, ami leköti. 

Az idei év szeptember 30-ig összesen 218 előterjesztés történ a képviselő-testületi üléseken, 

ebből polgármester előterjesztése 145 db volt. A jegyző úr 23 alkalommal jegyzett 

előterjesztést, a fürdőigazgató úr pedig 13 alkalommal. Az alpolgármester 10 

előterjesztést adott be. A képviselők 15 db előterjesztésen osztoznak. 

Itt kell kitérnem az egyik képviselő, Jakabné Horváth Ildikó lemondásáról. Nem értek vele sok 

mindenben egyet, főleg a lemondásával és annak okaival, és nem is egészen vagyok 

megbizonyosodva arról, hogy minden úgy történt, ahogyan ő emlékszik, de tudomásul vettem 

a döntését. Sajnálom, hogy nem tudja tovább folytatni, ismételten köszönöm szépen 

eredményes munkáját és támogatását. Teljesen biztos vagyok abban, hogy Györe Dávid meg 

fogja állni a helyét, mint képviselő. 

Szociális feladatainkat lelkesen és pontosan hajtottuk végre, ebben kiemelkedő volt ez a 12 

hónap. Nagyon köszönöm a két munkatárs, Szilágyiné Kardos Erika és Miháczi Katalin odaadó 

munkáját, valamint az egész Tanyagondnoki Szolgálat saját magukat sem kímélő erőfeszítéseit, 

kiemelve a veszélyhelyzet alatti helytállásukat. A közkonyháról nem is beszélek, kitűnően 

szervezve végezték a munkájukat. 
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Itt láthatóak a szociális kiadások, amelyek számomra a legfontosabbak. Látható, hogy 2019. 

október 15 óta 34.450.550, - Ft-ot a felsorolt módon adtunk ki. 

Megjegyzem, hogy az idei évben 13.012.000 Ft állami támogatást kaptunk, amiből idáig 

5.648.940 Ft-ot osztottunk szét. Valamint az idei évben 152 köbméter szociális tűzifát 

kaptunk, tavaly 145 köbmétert, a különbség a fa árának csökkenése miatt van. 

Képviselő-testületünk bevezette a babaváró csomagot, az újszülöttek és a szülők nagy örömére. 

A Belügyminisztériumtól kapott szociális tűzifákon túl nagy tartalékunk van jelenleg a 

veszélyes fák kivágásának okán tűzifából, melyet amennyiben szükséges az arra rászorultak 

között fogunk kiosztani. 

A félreértések elkerülése végett tájékoztatok mindenkit, hogy az önkormányzati bizottságaink 

nem rendelkeznek pénzeszközök felett, csak az önkormányzatnak vanna pénzeszközei. Csak az 

önkormányzat és a képviselő-testület rendelkezhet pénzeszközök, vagyontárgyak felett, a 

meghatározott törvényi módon. 
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4. Fürdő és gazdasági helyzetünk 

 

        

Fontosabb munkálatok a fürdőben: 

- a  kültéri padok, információs állványok, árnyékolók, kerítések festése 

- a beltéri medencék fugázása, burkolat pótlása, javítása 

- étterem-konyha teljeskörű takarítása fertőtlenítése 

- szálloda teljes körű fokozott takarítása 
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- gyógyászati műbőr bútorok kárpitozása, fenyőbútorok festése 

- téli fürdő szennyvíz vezeték javítása/felújítása 

- medencék polikarbonát lemezeinek cseréje 

- veszélyes fák kivágása 

 

        

- karbantartási anyagok tárolóinak kialakítása 

- emelt szintű helyiség takarítás, fertőtlenítés 

- árnyékolók asztalosipari felújítása 

- szálloda konferencia terem előtti terasz felújítása 

 

 
 

- szálloda és camping területén különböző festési, állagmegóvási munkálatok 

- kültéri medencék fugázása, burkolat pótlása, javítása 
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- gyógyászati épület belső festése  

- géptermek, gépészeti egységek felújítása 

- gyermek játszóterek javítása, festése 

- alagsori vizesblokkok álmennyezeteinek cseréje 

- szálloda konferencia terem előtti terasz felújítása 

 

 
 

- hullámmedence burkolása (megújult a külső burkolata is)  

- szaniterek elzárószerelvényeinek cseréje 

- kültéri szemétgyűjtők és ivókutak cseréje 

- kerítés építés 
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- színpad előtti aszfalt és beton burkolat feltörése, a törmelék elszállítása, új térburkolat 

létesítése 

- Touring Hotel recepció előtti tér (lobby) festése 

- a gyógyászat előtti térburkolat rekonstrukciója 

- ponyvacsúszda felújítása és engedélyeztetése 

- új, egységes információs táblák kihelyezése a teljes intézmény területén 

- főpénztár és tb pénztár festése  

- téli fürdő épületében a klíma és szellőztető rendszer szellőzőinek teljes cseréje, rögzítő 

szerkezetek komplett cseréje rozsdamentes acél szerkezetekre 

- III. számú kút ülepítő beépítése 

- II. számú kútkert tartályainak elvitele 

- télifürdő (és kiúszó féltető) festése 

- kültéri élménymedence vízi vár fémszerkezetének teljeskörű felújítása (homokszórózás, 

hegesztés, festés), tetőcsere 

 

 

Mint mindenki azt jól tudja, egy több évtizedes múlttal rendelkező fürdő vezetését kellett 

megoldanunk azok után, hogy decemberben a képviselő-testület számára egyértelművé vált, 

miszerint az akkori vezetéssel nem tudjuk megvalósítani céljainkat, azokat a célokat, amelyek 

túlnyúlnak az addigi „majdcsakelketyeg-elműködikvalahogy” hozzáálláson. Nem voltak 

rosszak az eredmények, de messze elmaradtak attól, amit én elvárnék egy ilyen nagy fürdőtől. 

Mondhatjuk úgy, hogy a hírneve tartotta fent a fürdőt, de egy fürdő volt jövőkép nélkül. 
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Igen, ki kell mondani, hogy a legfontosabb bevételi forrásunknál elengedhetetlenek voltak azok 

a reformok, amelyek megalapozzák majd a bevételeinket és a további fejlődést garantálják. 

Az új igazgató Gál Bertalan, főmérnök úr Döme Péter Pál és főmérnök helyettes úr Kertész 

Attila nem csak nagy lelkesedéssel vágtak bele a munkába, hanem a korábbiaknál nagyobb 

következetességgel és szakmai tudással. Okosan szétosztották azokat a feladatokat, amelyek 

korábban hiányoztak és nem csak a munkát, hanem a tudást is megosztották egymás között. 

Ez nagyon lényeges a fenntartás szempontjából. 

 

 

 

A januári és februári adatok pedig olyan számokat hoztak, adtak, amely minden várakozást 

felülmúltak. Január és februári hónapok tekintetében egyértelmű, pozitív visszajelzés volt 

számunkra, hogy a 6683 fős látogatói létszám növekedés és az ehhez kapcsolódó 10.873.970 

Ft bevétel növekmény jó irányvonalat takar, illetve az elkezdett és a település valamennyi 

szolgáltatója által üdvözölt marketing tevékenységet tovább kell folytatni!  A 19%-os vendég 

létszám növekedés melletti 24%-os bevétel növekedés az év első két hónapjában nem 

szokványos dolog.  

A márciusban fokozódó virológiai helyzet miatt egy általános bizonytalanság jellemezte a 

turizmust, mind belföldi, mind külföldi szinten. A látogatói létszám olyan szintre csökkent, 

hogy március 15-i, 11. héten 1,8 millió forintos mínuszt termelt a fürdő.  
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Olyan döntést kellett meghozni, melyre azelőtt gondolni sem mert senki. Gazdaságosabb volt 

felfüggeszteni a vendégek fogadását, mint tovább üzemelni, vagy megkockáztatni azt, 

hogy egy olyan gócpont alakuljon ki Cserkeszőlőn, mely a turizmuson túl a helyi lakók 

egészségét is veszélyeztetné.  

A következő ábrán teljesen jól látható, hogy mi is történt a bevételeinkkel. 

 

Ezek után teljesen felesleges bármilyen érdemi összehasonlítás a korábbi évekkel, hiszen nem 

adhat reális képet a valóságról, a mai helyzetről. Amikor a grafikonok mellett látszódnak más 

évek adatai is, csakis a viszonyítás miatt lettek kihelyezve. 

Persze azt is megnézhetjük, hogy mi is volt az igazi helyzet azzal az intézményünkkel, amely a 

pénzt termelte.  
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A grafikonon jól látható, hogy stabil a gazdasági helyzetünk.  

Ám egy vagyoni helyzet, egy ilyen nagy költségvetésből dolgozó önkormányzatnál, mint 

Cserkeszőlő (idén mintegy 4.5 milliárd forint, amely természetesen nem teljes egészében tud 

megvalósulni) nagyon bonyolult és túl mutat annál, hogy egyszerűen valaki csak a számokból 

ítélhessen, hiszen mindig nézni kell a mögöttes szándékot is. Lehet, hogy egy jövőre 

nyereséggel járó beruházás nagyobb pénzeszköz felhasználását teszi most szükségessé. 

Jelenleg csak a pénz elköltése jelenik meg a számok között, de a jövőben többszörösét hozhatja 

majd vissza. 

Másik példa az, hogy védekezésre elköltöttünk több, mint 14 millió forintot a három hónap 

alatt. Sok dologra köteleztek bennünket, ez is benne van, de ezek a vásárlások adták meg az 

alapot a sikeres védekezéshez.  

És elmondom, kedves jelenlévők, hogy nagyon bonyolult feladat volt ám márciusban, 

áprilisban beszerezni bármilyen fertőtlenítőszert, vagy kesztyűt, esetleg a maszkról ne is 

beszéljünk.  

Ha jól emlékszem az egész lakosság kapott az önkormányzattól maszkot, mindenkihez 

eljutott a közkonyhán megfőzött ebéd, mert biztosítottuk az alapanyagot hozzá, volt 

dolgozó kiváltani a gyógyszert, nem állt le a fűtés, mindent lehetett, ha egy kicsit lassabban 

is intézni, és még sorolhatnám.  

És tudomásunk szerint senki nem halt meg községünkben a járvány következményeként 

ezekben a hónapokban, amikor ránk volt bízva a védekezés. 
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Ahogy grafikonon látszódik nagyon nagy veszteségeink és bevételkieséseink voltak, még ha 

nagyon jól is indult minden az év elején. A tavalyi évre nagyon rányomta a bélyegét az, hogy a 

2018-as évhez képest nagyobb bevétel visszaesés következett. Idén pedig mondanom sem kell 

a járványhelyzet nyomja rá az összes bevételünkre a bélyeget. Ezt most is nyögjük, már 

többször elmondtam, hogy 505 millió forint a bevétel kiesés, de el kell engedni, nem fogjuk 

tudni ezt visszapótolni a pénztárunkba. 

 

 

 

 

Azt örömmel állapítottam meg, hogy valamilyen titkos ok miatt az adózási hajlandóság nagy 

mértékben nőtt önkormányzatunk felé, és nagy mértékben csökkentek az adó be nem fizetések. 

Most is az lenne a cél, hogy például a költségekkel nem járó, nullás idegenforgalmi 

adóbevallásokat tegyék meg a vállalkozók, hiszen nekik pénzbe nem kerül, viszont az 

önkormányzatnak segíteni tudnak ezzel, az állam ez alapján csurgat egy kis pénzt vissza 

nekünk. 
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Amennyiben összeségében nézzük az adóbevételeket, megállapíthatjuk, hogy a márciusi és a 

szeptemberi hónapok kiugróan magasok, ez ne is csodálkozzunk, hiszen ekkor vannak az 

adóbefizetési határidők (március 15 és szeptember 15). 

Más, önkormányzat felé fennálló tartozások behajtásával kapcsolatban is jó eredményeket 

értünk el. 

Sajnos nagy mértékben történt adó elvonás is a településtől a járványhelyzet miatt:  

az önkormányzat által egész évben beszedett gépjárműadó 7 millió Ft., az idegenforgalmiadó 

beszedését kormányrendelet az Önkormányzatok részére megtiltotta, ennek következtében a 

bevételkiesés 76 millió Ft. Ide tartozik az, hogy üdülőhelyi feladatok normatív állami 

támogatását kormányrendelet megszüntette, ennek a bevétele 60 millió Ft, ami már szintén 

nem fog szerepelni a számlánkon. 

2020 01.01-én 748 890 000 Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvény volt az 

Önkormányzat birtokában, 2020. I. félévkor az önkormányzat 550 000 000 Ft értékű 

Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel rendelkezett. 198 890 000 Ft került beváltásra, 

amit a fürdő veszélyhelyzet alatti bevételkiesés miatt az intézmények működésének 

fenntartására, bérek üzemeltetési kiadások, a fürdő felújításra fordított. (A kötvények 

felbontásának igénylése: 2020.03.20. – 148.890.000 Ft; 2020.06.16. – 50.000.000 Ft.)  
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Több képviselővel egyeztettem, és azon a véleményen voltunk mindannyian, hogy jelenleg a 

felbontott pénzt ne kössük le újra.  

 

 

 

Tájékoztatásul közlöm, ahogy az a félévi pénzügyi beszámolóban szerepel, hogy az 

önkormányzat vagyona 2020.09.21-i adatok szerint 1 482 653 383 Ft volt. Erre minden 

mondható, csak az nem, hogy ez csőd. Ez kismértékben csökkent, most jön a holt időszak, a 

fizetéseket ugyanúgy kell adni, a rezsit fizetni kell, az Állam inkasszál tőlünk havi 12 millió Ft-

ot, az említett üdülőhelyi támogatások és egyéb dolgok miatt. Ezeket fizetni kell.  
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A kötvényeink ugyan olyan pénzeszköznek számítanak, mint a többi, számlákon lévő pénzeink 

és azok felhasználása nincs szabályozva másként, mint a többi pénzeszközé. Természetesen 

dönthet róla a testület is, de ettől még ugyan olyan pénzeszköznek számít, mint a többi pénzünk. 

A veszélyhelyzet alatti különleges jogrend által kapott felhatalmazás által, a pénzforgalmi 

szabályozásunkban lefektetett módon dönthettem erről a pénzeszközről. A kötvény nem 

vagyontárgy. 

Nagyon fontos, hogy a pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt 

folyószámla-hitelt vagy egyéb hitelt önkormányzatunk nem vett igénybe. Ez azt jelenti, hogy a 

nehéz helyzetek ellenére is egyensúlyban tartottuk a pénzeszközeinket és jól gazdálkodtunk. 

A kötvények felbontása szükséges volt az újra indításhoz, ez adta a motorunkba az 

üzemanyagot.  

 

 

Mint azt említettem önkormányzatunk gazdálkodására a veszélyhelyzet miatt 505 millió 

forintos bevételkiesés volt a legnagyobb és legrosszabb hatással.   

Az elmaradt bevételek oka: 

- fürdő működési bevétel kiesése 3 hónapra 

- az idegenforgalmi adó nem szedhető be 9,5 hónapra  

- az üdülési hozzájárulás címen a normatív állami támogatás megvonása 8 hónapra 

- parkolási bevétel kiesés 3,5 hónapra 

- gépjárműadó elvonása 12 hónapra 
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A kiadások szintje viszont emelkedett, amit a következő tényezők okoztak: 

- a több éve elhanyagolt rendszerek karbantartása a fürdőben, és esetlegesen önerős 

beruházások ehhez kapcsolódóan. 

- a veszélyhelyzet miatti plusz kiadások: fertőtlenítőszer és védőfelszerelés beszerzés, a 

lakosság tájékoztatása, élelmiszer tartalék beszerzése, polgárőrség fokozott támogatása 

stb. 

- beruházásoknál a pályázatos beruházások önerős részének kifizetési kötelezettsége a 

veszélyhelyzet ellenére sem állt le (csak ez majdnem 60 millió forint volt a veszélyhelyzet 

alatt) 

A bevételkiesés kompenzálására a következő intézkedések történtek: 

- a bérek csökkentése, ill. állásidőre járó bérezés bevezetése, ehhez kapcsolódóan a járulék 

is csökkent 

- a dolgozói létszám csökkent a veszélyhelyzet alatt, utána jobb munkaszervezéssel 

megoldottuk a kieső munkaerő pótlását, így nem került felvételre ugyanannyi dolgozó, 

mint amennyi fő távozott (ezt korábban már ismertettem) 

- az intézményekben a közüzemi díjak átállításra kerültek átalánydíjról diktálás szerinti 

fizetésre, egyéb dologi kiadások átvizsgálása után a szerződéseket felülvizsgáltuk 

esetlegesen felmondtuk és csak a nélkülözhetetlen kiadások kerültek kifizetésre 

- a gazdaságtalan működés miatt a fürdőben a szolgáltatások szüneteltetésre kerültek, hogy 

több veszteség ne termelődjön, a fürdő 3 hónapig nem fogadott vendéget, a rezsi 

csökkent, de nem szűnt meg! 

- az intézmények tervezett beruházásai és karbantartásai felülvizsgálat és rangsorolás után 

valósultak meg, nem ész nélkül, ad hoc módon 

- beszerzések központosításával a legjobb beszerzési források megkeresése, mindennek az 

árát megnéztük és hasonlítottuk, ezzel az eddig nem használt módszerrel nagyon sokat 

spóroltunk 

- a fürdő szervezeteiben a karbantartások jelentős részét saját dolgozóink végezték el, csak 

az anyagot kellett beszerezni, amennyiben külsős cég végzett munkát, akkor ott bizony 

alkudtunk, nem szégyen az 

- a fürdőben új technológia került bevezetésre, erre nagyon várjuk már a végső engedélyt, 

nevezetesen a töltő-ürítős medencék vegyszerezése, ha esetleg bármilyen korlátozó 

intézkedés jönne, tudjuk használni. A berendezéseket a 3 hónap szünet alatt felszereltük, 

engedélyeztetés alatt áll, a biológiai és kémiai vizsgálatok pozitívan zárultak.  

- a civil szervezetek támogatása időlegesen felfüggesztésre került, tényleg csak a 

legfontosabbakat támogattuk, többek között a Cserkeszőlői Polgárőr Egyesületet, mert 

nagyon sokat segítettek számunkra, valamint a rendezvények is elmaradtak. 

- a veszélyhelyzet után elbírálás szerint a rendezvények megtartásának függvényében.
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- és talán a legfontosabb: megszüntettük a „Cserkeszőlő pénze mindenkié” hozzáállást, és 

mi figyelünk a pénzre! 

    

 

Sok példát tudnék említeni a 

kiadások visszafogására, többek 

között a virágosítás késleltetését, 

de a leglényegesebb adat az, hogy 

januártól júniusig több, mint 

117 millió forint kiadást 

spóroltunk meg a mindenre 

kiterjedő beszerzési eljárásoknak, 

az észszerű vásárlásoknak és a 

beszállító szerződések 

felülvizsgálatának. 

Azt is példaként hozom fel, hogy a veszélyhelyzet alatt derült ki, miszerint az étterem napi 

elszámolással bérli a sörcsapolókhoz szükséges CO2 palackokat, amelyek így havonta 55 ezer 

Ft-ba kerültek. Azonnal változtattunk a szerződésen, évente fizetjük most már. Kapaszkodjanak 

meg: évi 65 ezer forintért. De folytathatnám a sort azzal is, hogy most már megválogatjuk az 

élelmiszer beszállítókat, és az szállít be, aki ugyan azt a terméket olcsóbban hozza. 

Olyan korábbi dolgokat változtattunk meg, amelyeket lehet akár rossz beidegződésre is 

fogni, de nem biztos, hogy mindent arra kell fogni. 

A több éve kialakult intézményszerkezet nem változott, azok egységei megfelelő módon 

működtek a veszélyhelyzet alatt is. Az intézményvezetőkkel az I. félév gazdálkodási 

eredményének egyeztetése megtörtént.  

Köszönöm a Fürdő és a PSÁMK dolgozóinak, valamint a Polgármesteri Hivatal, Kft. 

dolgozóinak és a közmunkásoknak a helytállást. 

A jogszabályi környezet is jelentősen változott a veszélyhelyzet miatt az év első felében. Az 

életbe lépő változásokat lekövettük, működésünket ezekhez igazítottuk. Itt is hangsúlyozom, 

hogy mindent az aktuális jogszabályok szerint végeztünk. 

Az önkormányzat pályázati támogatással megvalósuló beruházásait igyekeztünk a tervezett 

ütemnek megfelelően elvégeztetni a kivitelezőkkel. Erről később bővebben szólok. 

Az év második felében, az eddigi rész adatok ismeretében, a fürdő bevételei bíztatóan 

alakultak és stabil gazdálkodást biztosítanak. 

Megállapítható, hogy önkormányzatunk az észszerű és pontos gazdálkodásának eredményeként 

stabil anyagi helyzetet könyvelhet el, mely biztosítja a település számára a fejlődést. Nem törte 

meg az önkormányzatot a veszélyhelyzet alatti hatalmas bevételkiesés, bebizonyítottuk, hogy 

Cserkeszőlő továbbra is a térség egyik legfontosabb gazdasági hajtóereje. 
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A diagramm az adókkal együtt mutatja a bevételeinket. Azért nézzük meg jobban ezt az ábrát. 

Ebben benne van minden.  

Nem tudom, hogy a lakosság tisztában van-e azzal, hogy jelenleg milyen helyzetben 

vannak a hazai fürdők, gyógyfürdők? Nagyon rossz helyzetben vannak, például Hévíz, 

Sárvár, Bükkfürdő stb, és kevés fürdő az, amelyiknek nagyvalószínűség szerint biztos az idei 

éve gazdaságilag. A miénk az, biztos. A Magyar Fürdővárosok Szövetségének elnöke, Dr. 

Szabó Zoltán nálam járt, aki hévízi, és elmondta, hogy a 4 legnagyobb szálloda be van zárva, 

nincs 30 % a foglalás.  

 

A veszélyhelyzet elmúltával a 

fürdő teljes kapacitással várta 

a vendégeket, kivéve a 2 

csúszdát, szálláshelyeinkkel 

együtt. Új szolgáltatásokat 

vezettünk be, például baba-

úszás, víziaerobik. 

Fejlesztünk tovább, 

fokozottan szem előtt tartva 

egy, a környezetünkben 

kinövő komoly 

konkurenciát (Lakitelek), 

illetve a makrogazdasági 

tényezők esetleges negatív 

hatását. 

Ennek érdekében még sok feladatot kell elvégeznünk. 
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Többek között: 

- Touring Hotel bejárat előtti burkolat cseréje, mozgáskorlátozott feljáró újra burkolása 

- 4.számú gyógymedence tér teljes műszaki felújítása 

- szálloda és étterem között fedett folyosó építése  

- étterem feletti tetőterasz újra szigetelése, burkolása   

- étteremhez kapcsolódóan raktárhelyiségek kialakítása 

- kültéri tanulómedence teljes felújítása, hullám medence felújítása 

- új kültéri élménymedence tervezése, építése 

 

5. Veszélyhelyzet  

Március 14-én lehetetlen helyzetbe kerültünk, ahogyan azt már korábban mondtam tőlünk 

független történések hatására, egyik pillanatról a másikra. Látszódik a grafikonokból, szinte 

egyik napról a másikra az addigi pozitív számokból iszonyú mínusz keletkezett. Mindenki 

számára egyértelmű ez mit jelent? 

Elmondtam már, ide tartozik most is, hogy március 14-én -1.8 millió forintot termeltünk a 

fürdőben. Amikor az előző évben 2 millió forint nyereségünk volt.  

Az előző 3 nap is mínuszos volt már, de szombaton, nemzeti ünnep előtti napon ez gyászos 

eredmény volt. A legrosszabb az volt, hogy szállásaink telel voltak, de egyszerűen az emberek 

lebénultak a hírektől, többek között attól, hogy hétfőtől nincs iskola. Sokkoló volt, nem volt 

esélyünk. Most már az adatok ennél még súlyosabb folyamatokról adnak képet, és a legjobb 

döntés volt a vendégek fogadásának felfüggesztése. 

 

Jól látható ezután a hirtelen megugrott szálláslemondások aránya március hónapban. 
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Amennyiben nyitva tartunk, úgy minden veszélybe került volna, hiszen nem csak a fürdőre, 

hanem az egész településre nehezedett volna a nyomás. De annyiszor elmondtam már, hogy a 

pénzeink, a megtakarításaink, a bevételeink nem csak az önkormányzati dolgozóinké, hiszen 

ők fizetésért dolgoznak. A pénz a településé. És itt a lényeg, hiszen hogyan lehet megvédeni 

a dolgokat úgy, hogy egyik pillanatról a másikra nincs bevételünk, miközben elbocsátani 

sem lehet az embereket, hiszen felelősséggel tartozunk értük? 

Igen, egy személyben döntöttem a fürdő bezárásáról abban a reményben, hogy ez lesz a 

későbbiekben minden alapja, és a lehetőségek maximális kihasználásával győztesen kerülünk 

ki ebből a kaotikus, mindenki számára ismeretlen helyzetből. Nekem lett igazam, ez volt az 

egyetlen járható út.  

Pontosan 50 határozatot hoztam, és 12 rendeletet a veszélyhelyzet alatt. És még ezernyi döntést, 

amelyhez nem kellett határozatot hozni vagy rendeletet alkotni.  

Mindenhol olyan dolgot történtek, amelyek alapjaiban rázta meg szinte minden ágazat 

gazdasági, pénzügyi helyzetét és lehetőségeit. Nem volt hová menekülni, nem volt segítő kéz, 

vagy ami volt, azt nem nekünk nyújtották. Hozzá teszem, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően a kormány által logikusan felkínált segítségeket nem tudtuk felhasználni, hiszen a 

fürdő, mint költségvetési intézmény a kormány által adott vállalkozói könnyítéseket nem 

vehette igénybe. 

Nem volt vendég és az egész ország így volt ezzel. Minden döntésem természetesen felkerültek 

a KH-hoz és egyszer sem volt megkérdőjelezve, vagy egyszer sem jeleztek olyat, hogy nem 

szabályosan jártam el. Ebben nagy segítségemre volt a jegyző úr, köszönöm a pontos 

szaktudását. 

A járvány alatt feladataink és kötelezettségeink megváltoztak, teljesen más irányt vettek, mint 

amire készültünk és költségvetésünket készítettük. Természetesen ugyanígy a dolgozóink és a 

cserkeszőlői lakosok élete is. 
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Az önkormányzat nappali és éjszakai járőrszolgálatot biztosított a polgárőrség és a településőr 

segítségével, valamint 24 órás telefonos ügyeletet tartottunk a település lakói számára a 

járványügyi helyzettel kapcsolatban. A polgárőrséget a megnövekedett feladatai miatt 200 

ezer forint, támogatásban részesítettem, hogy mindennapi munkájuk során ne legyen 

fennakadás. Ebben az időszakban az önkormányzati gépjárművek ózonos fertőtlenítést kaptak, 

köszönöm Győri Imrének és Mészáros Tibornak a felajánlásokat. Védőfelszerelést is 

biztosítottunk munkatársainknak, illetve 2000 db többször használatos arcmaszkot 

juttattunk el a lakosságnak. A rászorulóknak nagyon sok élelmiszercsomagot osztottunk ki a 

felhalmozott tartalékainkból és a közkonyha is kibővített, de biztonságos üzemmódban 

működött, nekik is köszönjük az áldozatos munkájukat.  

 

 

 

Egyensúlyt kellett tartani, fizetést adni a dolgozóknak, fizetni a fennmaradó rezsit, 

gondoskodni azokról, akik nem tudtak magukról, pályázati önrészeket kifizetni, stb. 

(Emlékezzenek csak mennyi lakosnak nyújtottunk szolgáltatást.)  

Ugye milyen egyszerű a testület mögé bújni egy döntéssel? Nekem minden nap, egyszemélyi 

felelőséggel alatt kellett dönteni úgy, hogy csak a község működése és a lakosok egészsége a 

lényeg, és tudtam, hogy felelősség csak rajtam van, bármilyen bajt, problémát rajtam kérik majd 

számon. 

Mint mondtam, 505 millió forint bevétel kiesésünk történt, a 2019 számokkal számolva a három 

hónap alatt. Iszonyú nagy szám ez. 
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Miből is állt össze ez a nagy szám? Egy részét már említettem. 

- a COVID 19 vírus okozta veszélyhelyzet miatt csökkenő kereslet a fürdő 

szolgáltatások iránt és a szolgáltatások szüneteltetése a fürdőben. Ebből 

következően a bevételkiesés mintegy 350 millió Ft. 

- kormányrendelet által korlátozott, illetve tiltott tevékenység bevételkiesése: a 

parkolási bevétel elmaradás 12 millió Ft. 

- az önkormányzat által egész évben beszedett gépjárműadó elvonása 7 millió Ft. 

- az idegenforgalmiadó beszedését kormányrendelet az Önkormányzatok részére 

megtiltotta, ennek következtében a bevételkiesés 76 millió Ft. 

- az üdülőhelyi feladatok normatív állami támogatását kormányrendelet 

megszüntette, ennek a bevétele 60 millió Ft 

 

A járvány alatt nem csak a lakossággal, hanem a helyi vállalkozó réteggel is tartottuk a 

kapcsolatot, és folyamatosan tájékoztattuk, például a magánszállásadókat az adott helyzetről, 

és a fürdővel kapcsolatos helyzetről. 

Célunk volt a fürdő nagyszabású felújítása, rendbetétele lett műszakilag, esztétikailag és 

higiéniailag. Rengeteg munkát és energiát fektettünk ezekbe a munkálatokba, és végül mindez 

megtérült, hiszen egy gyönyörűen felújított és tiszta fürdőt kaptak vissza vendégeink.  

 A járványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan időre le kellett mondanunk az óvodai és 

bölcsődei ellátást, valamint a könyvtári szolgáltatásokat. Ezeket az intézményeket is 

zökkenőmentesen tudtuk újra indítani.  

Az önkormányzat szorosan együttműködve az általános iskola vezetőségével minden 

lehetséges segítséget megadott az oktatással és az étkeztetéssel kapcsolatban. A közétkeztetés 

folyamatosan működött a szociálisan rászorultak, idősek, mozgásukban korlátozottak és a 

gyermekétkeztetés vonatkozásában is.  
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A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai a szociálisan rászorultaknak és az időseknek 

bevásárolt, beszerezte a gyógyszereket. 3687 adag ebédet szállítottak, 1472 bevásárlást 

végeztek el, 353 személynek váltottak ki gyógyszert. 343 személynek intéztek postát, és 

141 alkalommal írattak ki receptet a rászorultaknak. Nem tudom mindenki érzékeli-e ezeket 

a számokat? Ezt 6 ember végezte el, le a kalappal előttük. 

Itt szeretném megemlíteni a veszélyhelyzet alatt Gulyás Zsolt, Erdei Gábor és természetesen 

Szító Zoltán sok-sok segítségét, és hogy munkaidőn túl is bármikor lehetett rájuk számítani, 

ha valakinek segítségre volt szüksége. Ők olyan dolgokat is elvállaltak munkában a 

veszélyhelyzettel kapcsolatban, amit más nem biztos, hogy bevállalt volna, és mondhatni 

nélkülözhetetlenek voltak a három hónap alatt. 

A gazdasági lehetőségek figyelembe vételével próbáltunk megtartani településünkön minél 

több dolgozót. Voltak, akik aktív állományban tudtak maradni, voltak szabadságra elküldött, 

de munkaviszonyban maradók és állásidőn lévők is. Senki nem maradt egyedül, sem dolgozó, 

sem lakos. 

Intézkedéseinknek és a cserkeszőlői emberek fegyelmezettségének hála településünkön 

koronavírusos megbetegedésről nem tudok.  

A veszélyhelyzet feloldása számomra is hozott jó dolgot, többek között június 20-án végre eljött 

az első szabadnapom, ami utoljára március 8-án volt. 
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6. Pályázatok és beruházások  

Azok a fránya pályázatok, amelyek jó, ha vannak és nyerünk rajtuk, csak még jobb lenne, ha 

nem próbálnák ezzel kapcsolatban a falunkat lehúzni pénzzel. 

Igen, ezek egy része itt a TOP-os pályázatok, amelyek a nagy büntető eljárásban szerepelnek.  

 

A sokat emlegetett és kritizált Magyar Falu Program pályázatai láthatóak a táblázatban. 

Próbálkozunk mi, több-kevesebb sikerrel, meglátjuk mit hoz a holnap ezekkel a pályázatokkal 

kapcsolatban, mint korábban mondottam, én bizakodó vagyok, hogy a térség gazdaságilag és 

turisztikailag meghatározó erejét nem hagyják figyelmen kívül. 

 

Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározatban nevesítve szerepelt 

Cserkeszőlő Szennyvíztisztító Telepének fejlesztése. Az önerőt nem az önkormányzatnak kell 

megfizetnie, hanem a Magyar Állam biztosítja. A kivitelező kérvényezte a próbaüzem 

megkezdését, mely 2020. május 29-én indult meg és jelenleg is tart. Előre láthatóan október 

végén a vállalkozó készre jelenti a projektet és megkezdődik a műszaki átadás-átvétel. 

Munkavégzés várható befejezése: 2020. november 30.  
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TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések 

Cserkeszőlőn (lámpás kereszteződés, Petőfi úti parkoló) 

A pályázat keretén belül a 44. számú főút 44+687 km szelvényben lévő csomópontban 

forgalomirányító berendezés telepítése, a meglévő gyalogos átkelőhely szélesítése, a Petőfi 

úton a Fürdő utca tehermentesítése céljából B+R parkolók kialakítása (autóbusz-állomás 

környéke), a Thermál úton a tanyavilágig történő kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése lett 

megvalósítva. 

Támogatás: 52.000.000 forint (Nincs önerő) 

Kossuth utca teljes hosszának felújítása, a Kossuth-Petőfi csomópont rekonstrukciója 

Hazai (BM) finanszírozású pályázatok kombinációja, melyben a Kossuth utca teljes szakasza, 

a 44-es főúttól a József Attila utcáig felújításra került.  

Elnyert támogatás: 15.000.000 forint, Önerő: 2.647.057 forint 

LEADER - Ady utcai parkolók 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 10 millió Ft értékben a 

VP6-19.2.1.-88-V.-17 Leader Településkép, mint tájértékek megőrzése, megújuló erőforrások 

alkalmazása című támogatási felhívásra. 

A pályázat megvalósítása során 2019-ben 56 db új parkólóhely lett kiépítve az Ady Endre 

utcában, 2020-ban pedig beszereztük az eszközöket, amely 3 db napelemes kandeláber volt. A 

projekt befejezése 2020. június. Pályázati támogatás 9 999 998 Ft támogatás, önerő része: 

28.618.846 forint. 

Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 

A cserkeszőlői tanyagondnoki szolgálat fejlesztése eszközbeszerzéssel volt a pályázat célja. A 

szükségszerű szolgáltatás hatékonyabbá válik a beszerzendő eszközök használatával. A 

tanyákon élők hátrányos helyzetén igyekszünk enyhíteni a bővebb szolgáltatáskörrel. 

A támogatás 100%-ban előleg formájában megérkezett az önkormányzat számlájára. Az 

eszközbeszerzés 2020 novemberében fog elkezdődni. 

Igényelt támogatás 899.310 forint, Önerő összege: 100.000 forint. 

Tanyafejlesztési program 2019 – Tanyaföld épület felújítása 

A „tanyasi közösségi tér kialakítása” alcél keretében támogatást nyertünk az önkormányzati 

fenntartásban, egy tanyás térség külterületén található épület felújítására, valamint a szervezett 

tevékenységekhez szorosan kapcsolódó eszközök beszerzésére. 

A támogatás 100%-os, és októberben kezdődnek el a munkálatok. Igényelt támogatás: 

8.000.000 forint, Saját forrás: 1.859.074. 

Magyar Falu Program 

A korábban megpályázott alprogramok: 

Szolgálati lakás – Forráshiány miatt elutasított pályázat. 
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 Orvosi eszköz - 2 139 529 Ft támogatást nyert el az önkormányzat a háziorvosi rendelő, 

valamint a védőnői szolgálat eszközfejlesztésére. Önerő 16.080 forint volt. 

 Temetőfejlesztés – A temető belső úthálózatának fejlesztésére nyertünk el 2 000 020 Ft-ot. A 

temető út felújításának kivitelezése megtörtént. Szeptemberben megtörtént az elszámolás is, 

várjuk az elszámolás eredményét. Önerő 483.846 forint volt. 

 Eszközfejlesztés közterület karbantartására – 3 000 000 Ft-ot nyert el az önkormányzat 

közterület karbantartására alkalmas gépek, berendezések beszerzésére: 1 db BHTR-2500 

Tereprendező függ. hidr, és 3 db Husqvarna LC356 VP fűnyíró került megvásárlásra. 

 Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények 

bevonásával – Helyi közösségi terek fejlesztésére lehetett pályázni, ebben a programban 15 

millió forintot nyertünk a sportpálya épületének felújítására. A Cserkei Beruházó Kft. 

szeptemberben befejezte a festési munkálatokat. pénzt csoportosítottunk át a villamos részről 

az építés részre, a változásbejelentés elfogadását várjuk, aztán pedig elszámolunk vele, az 

elszámolás határideje 2020.12.31. Önerő építés részéről volt: 7.362.629 forint volt. 

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei piknik” – Tematikus turisztikai útvonalak 

fejlesztése Cserkeszőlő községben 

 



28 

 

Láthatóak a számok, ez összesen 420 millió Ft nettó. Nagyon kevés olyan rész van benne, 

amiben az Áfa-t ki kell fizetni, erről a képviselő-testülettel együtt már hoztunk döntést, 20-23 

millió Ft-ot kell hozzátennünk ehhez Áfa-ként. Itt szeretném a tévedéseket eloszlatni, a pályázat 

legnagyobb része a Forrásház 244.520.000, - Ft Forrás Ház és nincs olyan, hogy Kastély II. 

ütem. Erről a közbeszerzőkkel és a projektmenedzsmenttel egyeztettünk. A Kastély pályázatnál 

erről bővebben fogok szólni. Kastély park rendezés van 40 millió Ft-ért. Turisztikai útvonal 

építése van 50 millió Ft-ért, ezt már el is kezdtük. Valamint a Forrás Házban kötelezően 

ajándékboltot kell nyitni. Van eszközbeszerzésünk, valószínűleg a 37 millió Ft legnagyobb 

részét el fogja vinni a gumikerekű kisvasút, nem mi tettük bele. Amit még kötelező 

megvennünk azok az interaktív eszközök a Forrás Házba, például 3D nyomtató, kordon. A 

többit valószínűleg szabadon használhatjuk fel. Eszközbeszerzésre van 5 millió Ft, valamint 

marketing eszközök fejlesztésére van 7 millió Ft. Látható a szolgáltatás része is, 34 480 000 Ft, 

a turisztikai útvonalnál és itt kell majd az Áfa összegét kifizetni.  

Remélem, hogy a falu javára fog szolgálni. Szeretném világossá tenni az álláspontomat, amit 

elmondtam a volt közbeszerzőknek, műszaki ellenőröknek, jelenlegi és jövendőbeli 

kivitelezőknek, hogy van egy dolog, amiből én nem fogok engedni. Az pedig, hogy ez a projekt 

mind pénzügyileg, mind közbeszerzésileg, mind fizikálisan teljesen elkülönülve legyen a 

korábbi TOP-os pályázatoktól. Nem szeretnénk semmilyen összehasonítást az előző, 

büntetőeljárással érintett pályázatokkal. 
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Természetesen nagyon sok egyéb beruházás is történt az egy évben, elég, ha az iskola bővítésre 

gondolunk, vagy a sikeres temető útfelújításra, amit mindenképp folytatunk a jövőben. 

 

 

 

Nagyon fontos, és rég halogatott feladat volt a veszélyes fák kivágása, amely a jövőben is 

folytatódni fog, ahogy öregszenek a fák. Természtesen ésszerű és hasznos fafajokkal ültetjük 

újra, Molnár Zsolt képviselővel egyeztetve.  
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Vettünk kettő munkagépet, egyiket pályázati pénzből, másikat sajátból. Régi hiányt pótol ez a 

fajta gréder és a traktor után tehető nagyteljesítményű ágdaráló, mely nagyon hasznosak a 

mindennapi munkákban. 
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Ne felejtsük a külterületi útstabilizációkat, melyek 

bizonyos változtatásokkal, megfelelő technikát 

kínálnak külterületi, futóhomokos útjaink 

stabilizációra. A kivitelezőtől visszatartottunk pénzt 

és vissza fog jönni az őszi hónapokban a kritizált 

útszakaszok javítására.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A végére hagytam a kényes pályázatokat, melyekről majd szólok későbbiekben is, de nézzük 

melyek is ezek? 

A külterületi közlekedés feltételeinek javítása Cserkeszőlőn VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Ez az ominózus Haleszt Bogarasi úttal összekötő út, ami már úgy néz ki, ahogy kinéz egy évvel 

a stabilizálás után.  

Önerő összesen: Bruttó 45. 673.306 forint, ebből 2020-ban kifizetett bruttó 6.922.971 forint. 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben 

100 %-os támogatást kaptunk, 250 000 000 Ft-ot, melyhez 115. 037.027 forintot hozzá tett az 

előző testület.   

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása 

Cserkeszőlőn (Kastély) 

Önerő 44 040 807 forint volt. 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Cserkeszőlőben  

Az Önerő 11 331 586 forint volt. 
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7. Büntető eljárások és azok hatásai az önkormányzatra 

Roppant kényes téma, hiszen még mindig folynak olyan eljárások településünkkel 

kapcsolatban, amelynek a kihatása bármilyen lehet a jövőre nézve. A médiában időről időre 

felröppenek hírek, legutóbb Csányi Tamás országgyűlési képviselő nyilatkozott az aktuális 

helyzetről.  

Az elején szeretném leszögezni, hogy mi nem vádolunk senkit sem, az ártatlanság vélelme 

mindenkit megillet. De csöndben megjegyzem, hogy egy vádalku erkölcsileg nem mentesít, és 

valószínűleg bűncselekményt követett el 

az, aki vádalkut kötött, hiszen, ha nem 

ismerné el bűnösségét, akkor nem tudná 

az alkut megkötni.  

November 27-én, mint derült égből 

villámcsapás, megjelent a Központi 

Nyomozó Főügyészség és történt, ami 

történt. a Kastéllyal, az Energetikai 

fejlesztésekkel, a Bölcsődével és egy 

útfejlesztéssel kapcsolatos összes 

dokumentumot, a legutolsó naptárig 

elvittek, és egyben lefoglalták az ezzel 

kapcsolatos, és számunkra létfontosságú 

adathordozókat is. 13 és fél órán 

keresztül tartott a kutatás. 

Az ügynek 9 gyanúsítottja lett, hivatali 

visszaélés, hivatali helyzettel való 

visszaélés, felbújtóként elfogadott 

vesztegetés büntette, versenyt 

korlátozó megállapodás közbeszerzési 

eljárás közben büntette, hivatali 

vesztegetés elfogadása büntette, 

önálló intézkedésre jogosult személy 

általi kötelezettségszegés büntette, és 

más bűncselekmények miatt indított 

eljárásnak és sajnos még egy nyilvános 

országgyűlési határozatban szerepelt 

Cserkeszőlő és akkori alpolgármestere, 

amiben egy országgyűlési képviselő 

mentelmi jogát függesztették fel.  
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Ebben a határozatban nagyon súlyos összegek szerepelnek, amelyeket, az ügyészség állítása 

szerint a gyanúsítottakhoz kerültek bűncselekmény útján. Sajnos az üggyel kapcsolatban elég 

sok vesztesége van Cserkeszőlőnek is, hiszen az elkövetői, meggyanúsított körhöz kapcsolódó 

4 pályázatba a településünk több, mint 234 millió forintot adott. És ezzel nincs vége. 

November 27-én még nem is sejtettük, hogy messzire gyűrűzik a történet.  

Az akkori képviselő-testület mindig azzal védekezett, hogy meg kell valósítani ezeket a 

projekteket.  

Viszont nagyon nagy kérdés, hogy ennyi pénzért megérte-e? Kérdés az, hogy amennyiben 

az ügyészségnek igaza van és a bűncselekményeket elkövették, akkor a cserkeszőlői részből 

mennyi is vándorolt az elkövetői zsebekbe? Megérte? Csak a három „nagy” TOP-os 

pályázathoz 162.457.203 Ft-t tett az akkori képviselő-testület. Megérte? Összesen 234 millió 

forint ment ki az önkormányzat kasszájából ilyen szerződésekre, ahogy az a táblázatban 

látszódik. Az, hogy ez bűncselekmény útján valósult-e meg, majd eldönti a nyomozó hatóság. 

Engem is kihallgattak tanúként, sok mindent kérdeztek. Megtettem közben egy feljelentést az 

önkormányzat nevében és kiegészítettem a mi pénzeinkkel az ügyet. A bizonyos 234 millió 

forinttal. Ezek után valakinek még kérdéses, hogy ezek az emberek a háttérből, a 

gyanúsítottak, miért tüzelik a rosszindulatúakat és a hiszékeny embereket ellenem, 

ellenünk? Pedig semmi mást nem tettünk, mint ami törvényes kötelességünk: 

feljelentéseket tettünk. Nem én, vagy a jelenlegi testület indította el az ügyet. 

Úgy néz ki, hogy bizonyos emberek Cserkeszőlőből szerettek volna meggazdagodni, vagy 

esetleg gazdagodtak is meg, és olyan pénzeket is elvittek a településünk pénztárából, ami nem 

illette meg őket jogosan, törvényesen.  

Vélhetően a Központi Nyomozó Főügyészség is ezért folytat nyomozást. Úgy vélték, hogy erre 

Cserkeszőlő a legalkalmasabb, hiszen a település jelentős anyagi forrásokkal rendelkezik. 
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Közben az előző vezetés és annak emberei néha úgy tűnik, hogy elfelejtették magát a 

nyomozást. Csak kritizálják a jelenlegi vezetést légből kapott és hamis vádakkal, főleg olyanok, 

akik a fent említett ügyekben részt vettek és tudják, hogy amit csináltak nem feltétlenül volt 

törvényes és etikus. Mintha semmi nem történt volna. Arra viszont felhívom a figyelmet, hogy 

az előző testület megszavazott mindent, a fenti pályázatokkal kapcsolatban. Emlékezzen 

mindenki a le nem írt mögöttes szándékra. 

Tudom, hogy ezek nem jó hírek, hiszen ez hatalmas teher ránk nézve. Továbbra is fontos 

kihangsúlyozni, hogy a jelenlegi vezetés nem érintett a pályázatokkal kapcsolatos nyomozással 

kapcsolatban, mi sajnos megörököltük ezt a helyzetet. Ám vannak még személyek, köztük 

cserkeszőlőiek is, akik még mindig ezeknek az embereknek a pártján állnak, minden korábbi 

kijelentésükkel ellentétben. 

Miben tettünk eddig feljelentést? 

2020. február 14-én feljelentést tettünk a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon az 

alábbiak alapján:  

2019. augusztus 16-án Cserkeszőlő Község Önkormányzata megbízási szerződést kötött Dr. 

Balogh Éva nyíregyházi ügyvéddel, miszerint végezzen magánnyomozói tevékenységet a 

Cserkeszőlői Fürdőben és az ott történt esetleges vagyonbiztonsági visszaélések, 

bűncselekmények kerüljenek felderítésre.  

Ezen megbízás alapján 2019. szeptember 29 napján készült egy írásos jelentés. Ennek 

megállapításai alapján 2019. augusztus 19-én tartott próbavásárlás alkalmával az egyik, a fürdő 

pénztárában dolgozó alkalmazott „rábeszélésre” kedvezményes belépőjegyet adott a 

próbavásárló részére és ezért az alkalmazott anyagi ellenszolgáltatást fogadott el. 

A jelentés alapján egy másik próbavásárlás alkalmával a magánnyomozó hölgy úgy jutott be a 

fürdő területére, hogy arra hivatkozott, hogy helyi lakos és mivel nem volt nála lakcímkártya a 

pénztáros egy diák-nyugdíjas kedvezményes jegy megvásárlását követően beengedte a 

próbavásárlást végzőt.  

Továbbá a jelentés alapján szintén a fürdőben dolgozó másik alkalmazott több nyugágy 

bérléséért nem adott nyugtát, azonban „zsebbe” elfogadott 1000 forintot.  

Nyomozás megszüntetésre került bűncselekmény hiányában, tekintettel arra, hogy a 

folytatólagos elkövetést a nyomozás során nem lehetett bizonyítani, és az elkövetési érték 

szabálysértési. 

Érdekes, hogy a magánnyomozói tevékenység és jelentés nem volt megtalálható az 

önkormányzatnál, csak EGY számla. Abból kerestünk vissza mindent. Az ügyvédnő később 

leírta, hogy az akkori alpolgármesterhez kellett minden anyagot elküldeni. Természetesen 

nekünk is elküldte. 
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2020. május 8-án feljelentést tettünk a Kunszentmártoni Járási Ügyészségen az alábbiak 

alapján: 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál 2019. október 13-án megtörtént önkormányzati 

választást követően folyamatosan belső átvilágításokat végeztünk. 

Ennek során 2020. február elején az adó-szakterületen az ügyiratok átnézését követően 

megállapításra került, hogy 2013-2014-2015-2016. években egy cserkeszőlői agrár vállalkozás 

részére - kiemelkedően magas összeg tekintetében - fizetési halasztásról szóló határozatok 

kerültek kiállításra, melyek a korábban a társaság által felhalmozott adótartozásokra 

vonatkoztak.  

Ezen fizetési halasztásokat felhasználva a 2013-2014-2015-2016 évben olyan hatósági igazolás 

került kiállításra a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal részéről, hogy fenti gazdasági 

társaságnak az adóhatóságnál 0-Ft fennálló tartozása van. Ezen „nullás” adóigazolás ezt 

követően hitel felvétel céljából benyújtásra került az egyik bank cserkeszőlői bankfiókjában, 

ahol ezen igazolás segítségével a gazdasági társaság sikeres hitelfelvételt tudott eszközölni.  

2013. évet követően az adóhatóság három egymást követő évben engedélyezte kirívóan magas 

összeg tekintetében a halasztást.   

Feltűnő továbbá, hogy a „nullás” adóigazolásokat szinte minden alkalommal a halasztást 

megállapító határozatokat követően állították ki. Fentiek miatt az ügyészség közokirat 

hamísítás és más bűncselekmények elkövetése miatt rendelt el nyomozást.  

 

2020. május 18-án feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen az alábbi 

ügyekben.  

2019 novemberében Dr. Kopcsák Zoltán ügyvéd Úr az Önkormányzat megbízásából átvizsgálta 

az Önkormányzat és a fenntartásában lévő Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ 

(továbbiakban: Fürdő) által megkötött szerzéseket. Ezen vizsgálat során több, vélelmezhetően 

színlelt szerződés került feltalálásra: 

- A Kőrös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület és az Önkormányzat között szolgáltatói 

szerződés került megkötésre, mely alapján az Önkormányzat PR és reklámcélú hirdetéseket 

jelentet meg a fenti nevezett gazdasági társaság „Köti Mente Magazin”-jában. A fenti szerződés 

értelmében 2017. október, november és december hónapokban került sor a hirdetések 

megjelentetésére a magazinban. Az októberi megjelentetési összeg 3.200.000. Ft, a november 

szintén 3.200.000. Ft és a decemberi összeg 2.540.000 Ft. A fenti összegeket a szokásos 

hirdetési piaci árakhoz képest kirívóan magasnak találták az általam megkérdezett 

szakemberek. A szerződésen még szerződés kötési dátum sem szerepel, illetőleg fenti egyesület 

elnöke F. Petra, aki köztudottan gyanúsítottként szerepel az Önkormányzatnál 2019. november 

27-én megtarott kutatással összefüggésbe hozható ügyekben. 

Ezt követően fenti egyesülettel azonos tárgyban 2017 október 30.-án szintén szerződés került 

megkötésre, melyben 2018. januári és 2018. februári PR megjelenések kerültek megrendelésre 

az Önkormányzat által. A januári megjelenés és a februári megjelenés összege is havonta 

3.200.000 Ft. 

A fenti magazinra Cserkeszőlő Önkormányzata összesen 18.640.000 Ft-ot költött 6 hónap alatt. 
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- A Fürdő 2017. október 2-án kötött szerződést az Innova Média Kft-vel piackutatás tárgyában 

2.000.000 Ft + áfa összegben. A Fürdő iratait áttekintve a teljesítés igazoló jegyzőkönyvön 

kívül nem található az elvégzett munkát bizonyító dokumentum, vagy bármilyen más termék, 

továbbá a szerződésben sem került pontosan nevesítésre, hogy milyen terméket kellett volna 

bevezetni, illetve, hogy mire vonatkozott a piackutatás.  

- A Fürdő 2019. március 1-én kötött megbízási szerződést a Promotheus Agency Bt.-vel 

általános kommunikációs tanácsadás tárgyában, havi 300.000 Ft+áfa összegben. A Fürdő iratait 

áttekintve a teljesítés igazoló jegyzőkönyvön kívül jelen esetben sem található az elvégzett 

munkát bizonyító dokumentum, vagy bármilyen más termék. 

- 2017. október 02-én a Fürdő megbízási szerződést kötött a The Phoenix Day Marketing 

Tanácsadó és Szolgáltató KFt-vel lobbi tevékenység és PR kommunikációs tanácsadással 

kapcsolatos feladatok tárgyában. A szerződés két havi időtartamra és havi 2.500.000 Ft+ áfa 

megbízási díjért köttetett. A szerződés kiemelkedően magas havi díjért és olyan munkáért jött 

létre, mely nehezen ellenőrizhető és ezt az elvégzett munkát az új vezetés sem tudta 

rekonstruálni.  

- 2017. november 10-én a Fürdő szintén megbízási szerződést kötött a The Phoenix Day 

Marketing Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel lobbi tevékenység és humánerőforrás management 

tanácsadással kapcsolatos feladatok tárgyában. A szerződés két havi időtartamra és havi 

2.475.000 Ft+ áfa megbízási díjért köttetett. A szerződés kiemelkedően magas havi díjért és 

olyan munkáért jött létre, mely nehezen ellenőrizhető és ezt az elvégzett munkát az új vezetés 

sem tudta rekonstruálni.  

- 2017. november 13-án a Fürdő megbízási szerződést kötött a The Phoenix Day Marketing 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel reklám és PR tevékenység tárgyában. A szerződés 

határozatlan időtartamra és havi 300.000 Ft+ áfa megbízási díjért köttetett. A szerződés a fenti 

két szerződéshez hasonló tevékenységért és ugyan azon gazdasági társasággal jött létre, szintén 

olyan munkáért, mely nehezen ellenőrizhető és ezt az elvégzett munkát az új vezetés sem tudta 

rekonstruálni.  

Ezeknek az összege 7.575.000 Ft és 18.640.000 Ft. Ez 26.215.000 Ft összesen. 

A Fürdő fenti szerződések megkötése idején regnáló vezetője 2019. november végén 

nyilatkozott a kérdéses szerződésekről. Nevezett hozzám eljuttatott írásos feljegyzésében 

akként nyilatkozott, hogy a szerződések nem az ő ráhatásra jöttek létre, a megkötésüket 

megelőző tárgyalásokon sem vett részt, azokat a „vezető” utasítására írta alá.  

Valamennyi fenti szerződés kapcsán meg kívánom továbbá jegyezni, hogy egyik szerződés 

esetében sem kerültek betartásra a beszerzési eljárásra vonatkozó szabályok, tehát egyik esetben 

sem került sor beszerzési eljárás lefolytatására.  

Mindegyik szerződés ugyan ahhoz az érdekcsoporthoz tartozik. Találtunk olyan 2017. 

szeptemberi feljegyzést, amelyben önkormányzati alkalmazottak, és külsős cég vezetői 

megbeszélték, hogy milyen munkát fognak elvégezni 2017. júniusában és júliusában. 

Szóval sok ember jobban maradna, ha csendben lenne. 
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8. Problémák 

Jogi: 

Rendszerszinten látható volt az a probléma, mely szerint az önkormányzat és intézményei a 

szerződéses partner által hozott anyagból dolgoztak, vagyis a partner által hozott szerződéseket 

írták alá. Ezek a szerződések az önkormányzat részéről semmilyen jogi kontrollon nem estek 

át, mert nagyon sok esetben évekkel az új Ptk. hatályba lépését követően is a régi Ptk.-ra utaltak, 

más nyilvánvalóan jogellenes feltételt tartalmaztak vagy egyértelműen az önkormányzat 

számára hátrányos feltételekkel jöttek létre. A szerződések jogi ellenjegyzést nem tartalmaztak. 

Jelentős problémának tartom továbbá a 2019. novemberi házkutatással és lefoglalással érintett 

pályázatokat, melyekben a felelősség és a tényállás megállapítása a büntetőügyben eljáró 

hatóságok feladata, azonban nyilvánvaló, hogy a nyomozó hatóságnak pontos gyanúja 

lehetett arról, hogy melyik pályázat anyagával kapcsolatban mi történhetett és ezért került 

sor a nyomozati cselekmény foganatosítására. Tehát már olyan bizonyítékok bírtokában voltak, 

amelyek megalapozták a mindenre kiterjedő, egyszerre 14 helyszínen folyó házkutatásokat. 

Az is megállapítható, hogy jogi ellenjegyzés nincs az önkormányzat részéről, a 2019 október 

előtti szerződéseken. Hatalmas hiba, miként voltak ellenőrizve azok a szerződések, amelyek a 

vagyonunk felett is döntöttek. 

 

Fürdő bírságok, jogi problémák: 

Tudták azt, hogy a fürdő évek óta jelentős 

összegű bírságot fizetett ki adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása miatt? Ezek összege 

több milliós nagyságrendű.  

A bírságok a késedelmes adatszolgáltatásokért és 

késedelmi kamatokért 2.094.254 Ft-t fizetett a 

fürdő, így a település 2013 és 2019 között. Az 

adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban 

számos olyan irat áll a fürdő rendelkezésére, 

amelyekben ráadásul a hatóság, amelyhez adatot 

kellett szolgáltatni, külön levélben hívta fel a fürdő 

figyelmét az adatszolgáltatási kötelezettségre és 

annak közelgő vagy épp már elmulasztott 

határidejére. És még sem tették meg az 

adatszolgáltatást. 

Még most is kapunk 2019 előtti elmaradt jelentési 

kötelezettségek miatt fizetési felszólításokat. 

 

Ezek jelentős része –különösen, ahol előzetesen még levélben figyelmeztette a hatóság a 

fürdőt az adatszolgáltatásra- nyilvánvalóan megelőzhető lett volna. 
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Szintén rendszerszintű probléma a fürdő működésével kapcsolatban a rengeteg bírságot, 

késedelmi kamatot, valamint azt, hogy egyes, a fürdő működésével kapcsolatos engedélyek 

évekkel a lejáratukat követően sem kerültek megújításra. 

A legfontosabb meg nem hosszabbított engedély a védőidom volt. 

A korábbi védőidom kijelölésére vonatkozó hatósági határozat 2012. december 31. napjáig 

szólt, ezt követően az engedélyt meg kellett volna hosszabbítani. 2014-ben a fürdő vízjogi 

üzemeltetési engedélye módosításra került, ekkor felszólították a fürdőt, hogy a védőidom, 

védőterület lehatárolásáról szóló dokumentációt 2015. március 31-ig készítse el és nyújtsa be a 

hatósághoz. Erre azonban nem került sor.  

De 2015. évben a K&K Mérnöki Iroda Kft. mégis elkészítette a kutakra vonatkozó védőidom 

dokumentációt, azonban ez az elkészített dokumentáció nem került benyújtásra a hatóság 

részére, így a hatósági felhívásban rögzítetteknek a fürdő nem tett eleget, így a kutakra és a 

vízbázisra 2012. december 31. óta semmilyen jogi védelem nem illette meg az önkormányzatot, 

illetve a fürdőt. De a tervdokumentáció kifizetésre került a fürdő részéről. 

2020. februárjában ennek felfedezését követően indult el az engedélyeztetési eljárás, melynek 

eredményeként a kutakra vonatkozó védőterületet-védőidomot 2030. június 30-ig jelölte ki 

a hatóság.  

Ezeknek az engedélyeknek a meghosszabbítása nyilvánvalóan a fürdő feladata kellett legyen. 

A fürdőnél további, lekövethetetlen problémát okozott a Jurta táborral való összefonódás, a 

beszélgetős esték anyagi hátterének finanszírozása, pénzek belső mozgása intézményen belül. 

 

Egyéb: 

Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogyan tudják legyőzni az emberek a félelmüket és 

ismét utazni, legalább az országban. Amennyiben sikerül a biztonságos fürdőzés hírét 

eljuttatni mindenhová, akkor nyert ügyünk van.  

Másik probléma, és ki kell mondani, hiszen nem szoktuk a problémákat a szőnyeg alá söpörni, 

a néhány munkavállaló és dolgozó által képviselt érdektelenség, lustaság, nem megfelelő 

hozzáállás. Elég sokáig viseltük ennek a nyűgjét türelmesen, de lassan eljön az a pont, hogy 

nem lesz tolerálás ebben a tekintetben és munkajogi következményei lesznek az ilyen 

munkavállalói magatartásnak, hozzáállásnak.  

Megoldásra várnak a hőszolgáltatásunk problémái, hiszen elavult sok helyen maga a 

rendszer, nincs megfelelő szakértő csapat a karbantartáshoz és a szerződéseket is felül kell 

vizsgálnunk a közel jövőben. 

A fürdőben igyekszünk a következő szezonig megszüntetni a még fellelhető karbantartási és 

felújítási hiányosságokat, ami szintén az előző fürdővezetés erőtlenségének és/vagy nem 

törődömségének köszönhető. 

Arról is szólnék, hogy bizonyos erők ellenünk munkálkodnak és véleményterror alatt tartanak 

embereket. Ezek az emberek próbálják akadályozni a mindennapi munkánkat, hogy mást ne 

mondjak, hihetetlen mennyiségű közérdekű adatigénylést kaptunk rövid idő alatt, nagy részük 

semmi másra nem jó csak akadályozni a munkánkat. Olyan adatokat kérnek, amelyek nagy 
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részt megtalálhatóak már az interneten, vagy személyiségi adatok védelme miatt nem 

adható ki. Volt olyan adatkérés is, amely a gazdasági vezető elmondása szerint, amennyiben 

ki kell adni, akkor két munkatárs legalább egy heti munkája lenne. Mit is mondhatnék arról is, 

hogy Szokolai Lajos polgármester úr temetési költségeinek a számláit ki kérték, egy héttel a 

temetés után? 

Természetesen mindent szabályosan, a jogszabályoknak megfelelően végzünk. 

Arról nem is beszélek, hogy személyemet és családomat a polgármesterségemmel kapcsolatban 

milyen aljas, és nemtelen támadások érik. Ugyan ez mondható el az alpolgármester úrról is.  

 

9. Összefüggések, Fejlesztési tervek, Turisztikai terveink 

Egyik legfontosabb tanulsága az egy évnek az, hogy meg kell teremteni a többlábon állást. 

Az nem néhány lemondott tisztviselőnek 

jutott eszébe először, hogy több lábon álljon 

majd a község pár év múlva. Ezzel mindenki 

tisztában van. A megvalósítás viszont 

rajtunk múlik. Olyan beruházást szeretnénk 

végrehajtani a településen, amelyre még 

nem volt példa a környéken. Innováció és 

munkahelyteremtés, amely csökkenti a 

turisztikai függőségünket, de mégis a 

község alatt elfekvő kincsre alapozzuk. 

Ez lesz a Mintafalu Program, amelynek 

részletes ismertetőjét a projekt előkészítési 

fázis után, remélhetően még az idén, fogom 

bemutatni, valószínűleg egy 

közmeghallgatás keretein belül. 

Másik nagyon fontos alapigazság, hogy a 

fürdőnket jelenleg inkább a belföldi 

turisták használják, és ez akár helyzeti 

előnyhöz is juttathat bennünket. Viszont a 

járványveszély elmúltával igenis 

erősítenünk kell a külföldi vendégek arányát 

is a településen. 

Fontos tanulság az is, ennek sokan nem fognak örülni, hogy a jelenlegi szövetségek, 

érdekképviseletek nagyon gyengék, csak a vezetőség hasznát nézik és ebben nagy 

megújulásra van szükség. Egyeztettem több nagy termálvízre épülő turisztikai központtal és 

mind hasonló megállapításra jutottunk. 
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Örülök annak, hogy bebizonyosodott, miszerint ugyanazt a munkát kevesebb emberrel is el 

lehet végezni hatékonyan, amennyiben a szervezés és a hozzáállás megfelelő. 

Még annyit, hogy az is bebizonyult, hogy csak a megfelelően befektetett pénz fog hozni több 

pénzt és ez a hely nem a bankban van. Sikeres volt a felújítási befektetés a fürdőben és többek 

között ennek és a hathatós, mindenhol jelenlévő reklámnak köszönhetően jók az eredményink. 

 

 

 

Fejlesztési tervekben nem szűkölködünk, mondhatni csak az anyagi helyzetünk fog határt 

szabni azoknak.  

Először is folytatjuk a külterületi utak stabilizációját, és jövőre már a külterületi 

közműfejlesztések is nagyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban. Ha kell, akkor a gördülő 

fejlesztési tervben szereplő fejlesztések mellé odatesszük a saját anyagi részünket is, hogy a 

külterületen élők is minél szélesebb területen kapják meg azokat. 

Ahogyan azt mondtuk korábban, mindenhol rendes aszfaltozott utat szeretnénk a 44-es 

főútvonalra bekötő dűlőknél, de addig is megcsináljuk a Szabó és Keresztes dűlőkhöz hasonló 

stabilizációt, ahol csak lehet, és amennyire a pénztárcánk engedi.  
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Ide tartozik a Halesz-Bogarasi, a település számára rengeteg pénzbe került és a korábbi testület 

által elvégeztetett útstabilizáció. Felelőtlen és nem átgondolt döntés volt ebben a formában 

és most ránk hárul a feladat, hogy valahogyan helyrehozzuk ezt a hibát.  

Miért nem csodálkozom? Ez különben legalább 100 millió forintjába fog kerülni a 

községnek. 

Szeretném, ha pályázat ide, pályázat oda, de elkezdhetnénk a járdák helyreállítását. Igaz, a 

HÉSZ szerint ez az ingatlan tulajdonos feladata, de szeretnénk az anyagot biztosítani 

mindenkinek, ahol kiépíteni szeretnék azt, vagy helyreállítani. Szóval segíteni szeretnénk. 

Nagyon fontos a turisztikai fejlesztések elkezdése, ebbe tartozik a Cserkei Piknik pályázat 

indításán túl egy új élmény medence kialakítása. Jelenleg egyeztetések folynak tervező 

cégekkel, próbáljuk belőni azt az ár-érték-vonzerő hármast egyenlő szintre.  

A fürdő felújítása is folytatódik, folyamatosan végezzük. A hullámmedencét mindenképp fel 

kell újítani teljesen és a csúszdákat is befejezzük, a bentit még az idén, a kintit pedig jövő évi 

szezonig, májusig, és most már nem halasztható tovább a szálloda folyosó helyreállítása.  
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Szeretnénk kiépíteni a kempingben lakókocsibarát fogadó helyeket, melyek emelni fogják a 

komfortérzetét a vendégeknek. Látványtervek elkészültek, kis befektetés, nagy nyereséggel, 

remélhetően. 

Még az idén felújítjuk, terveink szerint, a szálloda konferencia termét, 2020-hoz méltóan fog 

kinézni. 

Rövidesen megalapítjuk az Idősek Otthonáért alapítványt, megszületett erről a testületi 

határozat, mely az első lépcsőfok az idősek otthona megvalósításához. Megjegyzem, hogy már 

egyeztetünk arról a megvalósíthatósági tanulmányról az otthonnal kapcsolatban, amellyel 

minden képviselő egyetértett. 
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Kilátásaink jók. Nem csak a védőidomok levédése ad biztonságot, hanem az a tudat is, hogy 

Cserkeszőlő mindig a belföldi turizmusra alapozott és most ez hatalmas előnyt jelent 

másokkal szemben. Foglalási adataink nagyon jók, ez látszódik a százalékokból is. Nem 

véletlen, hogy nagyszabású reklám kampányba kezdtünk, hogy minél több vendég 

látogasson el hozzánk. 

 

Amikor erre a szemléltető diagramra nézünk, akkor gondoljunk arra, hogy sok régi, híres fürdő 

és szálláshely ezeknek a foglalásoknak a töredékével sem rendelkezik. A másikon pedig a 

nagyon jól teljesítő szálloda és kemping teljesítése látható. 

Tájékoztatásul elmondom, hogy elutasításra került első körben a Cserkeszőlőre időnként 

rátelepülő trágyaszagban tett bejelentésünk, mivel a bűzforrása nem állapítható meg a 

Kormányhivatal szerint a forrás nem állapítható meg. Vannak még jogi eszközeink, lépünk a 

következőre, ehhez viszont majd a lakosság segítségét kérem rövidesen. Birtokvédelemmel 

fogunk élni.  

Fontos lépés a turisztika erősítésének érdekében, hogy nagy mértékben erősítettük mind a 

reklám, mind a lobbi tevékenységünket. Amint az érzékelhető és látható, egyre 

erőteljesebben látható a közösségi és a TV-s reklám felületeken a jelenlétünk. Ez tovább fog 

fejlődni és erősödni, profi szereplőkkel. Erőteljes szereplővé kell válni ebben a szegmensben 

is, hiszen aki lemarad, az veszít. Aki előbb lép, az nyer. Ezt a januári és februári kiugróan jó 

eredményeink megmutatták.  

2020-ban pedig már lobbi tevékenység nélkül egy vállalkozás, és mi bizony az vagyunk, nem 

lehet meg, nem érvényesítheti vezető piaci szerepét az állami szférában. A most említett 

dolgoknak az eredménye természetesen nem most fognak megjelenni, de a megvalósításuk 

folyamatban vannak. 
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10. Befejezés 

Büszkék lehetünk az elvégzett munkára, és köszönöm a dolgozók segítségét és 

együttműködését. 

Szeretnék világos és érthető lenni. Ismét fogyni fog a pénz, mivel a következő szezonra a lehető 

legjobban fel szeretnénk készülni. És a járvány második hullámának felfutóágában vagyunk, 

ami szintén nagyobb költségeket és feladatokat hárít az önkormányzatunkra. 

Most befektetni kell, méghozzá a pénzünket-hírünket-szakembereink tudását, és eljutni 

mindenhová Magyarországon, hogy mindenhol tudják: Szeretettel várja vendégeit Cserkeszőlő 

és a Fürdő és Gyógyászati Központ! 

Mi lesz a jövőben? 

Nos, az idei év bizonyos szempontból odavan, a költségvetésünk kuka, így csak a jövőbe 

tudunk nézni és igyekezni a lehető legjobbat kihozni. Mindenkit sújtott a járvány és a válság, 

és nincs más hátra, mint előre. 

Elsődleges cél a fürdő nyitvatartása, a járvány megelőzése. Ehhez a szükséges és a 

rendelkezésünkre állóeszközöket használni fogjuk, munkafegyelem mellett. 

Információink szerint, hogy a magánszállásadóknál jelentős forgalom visszaesés tapasztalható 

az őszi hónapokra, elemi érdeke a fürdőnek és az önkormányzatnak segíteni őket megfelelő 

marketinggel. Természetesen ez a saját szálláshelyeinkre is kihatással van, vagyis lesz. 

Ebben majd kérni fogom a testület és a bizottságok segítségét. 

Kérek mindenkit, hogy ne a szóbeszédnek, ne annak a pár rosszindulatú személynek higgyenek, 

akiknek személyes sértődöttségük vagy gazdasági érdekük ellentétes Cserkeszőlő érdekeivel. 

Jövőnk biztosított és Cserkeszőlő már most megnyerte a verseny, hiszen mind gazdaságilag, 

mind politikailag függetlenek maradtunk.  

Költekezéseink észszerűek és jogszabályszerűek voltak, sok település megirigyelhetné azt, 

amilyen nagyságú és mélységű munkát letettünk az asztalra és annak eredményeit.  

Fürdőnk megújult, nincs sem tartozásunk, sem hátralékunk, és biztos anyagi hátterünk 

van a jövőt illetően. 
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Lesz-e évvégi jutalom, mennyi pénzt tudunk pluszban szétosztani a családosok és nyugdíjasok 

között, mi lesz a szilveszteri rendezvényekkel, mind-mind sok tényezős egyenletet képez. A 

legfontosabb az, hogy ez a járvány helyzet csillapodjon és nyugodt körülmények között tudjunk 

dolgozni. 

Vagyis: hagyjanak minket dolgozni, békében, egyetértésben. 

Nem bizonytalanodunk el, a mi irányunk jelenleg a helyes. 

Órákig tudnék még beszélni, nagyon sok munka van mögöttünk és még több előttünk. 

Köszönöm az összes dolgozónak a helytállást az elmúlt 12 hónapban, együtt megyünk tovább 

és sikerre visszük a településünket. 

Hálával tartozom a közvetlen környezetemben lévő csapatnak is, külön köszönöm az 

alpolgármester úr és a jegyző úr nagy munkáját. Végre pártatlan szakembergárda dolgozik az 

önkormányzatnál.  

Köszönöm a lakosság megfelelő és higgadt hozzáállását a furcsa és nem egyszerű 

körülményekhez.  

 

Köszönöm a figyelmüket. 

 

Varga Attila  

polgármester 

 

 


