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Cserkeszőlő Községben Idősek Otthona létrehozásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszú évek óta jogos igényként merült fel, de még tervezési szakaszba sem jutott egy, a 
cserkeszőlői lakosoknak nyújtott idősek otthona megvalósítása, habár településünk 
lakosságának átlag életkora növekszik, így az idősebb korosztály száma is. Ezt kezelni kell, 
hiszen joggal költöznek a gyógyvizünk miatt községünkbe nyugdíjasok, akik a végig 
dolgozott életük után megérdemelten szeretnének pihenni. 

Több megbeszélést és tárgyalást folytattam augusztus hónapban és az alábbiakban tudom 
összefoglalni egy esetleges idősek otthona megépítésének lehetőségét. 

Idősek otthonánál nem 5-10 évről beszélhetünk, hanem távolabbi igények kiszolgálására 
hozható létre, akár 20-30 év távlatáról is beszélhetünk. Településünk alkalmas egy normatíva 
alapon működő és akár egy piaci feltételeknek is megfelelő idősek otthona létrehozására. 

Az adottságok nagyon jók, hiszen nem csak gyógyfürdőnk van, amelyet előszeretettel 
látogatnak idősebb személyek is, hanem a gyógyvizünket bizonyos távolságon belül sok felé 
elvihetjük. Területben egy kicsit már szűkösebb a település, de ez a része is megoldható. 

 

I. A kérdés az, hogy ezt milyen formában valósíthatjuk meg?  

 

A kérdést körül járva kettő lehetőség áll jelenleg a rendelkezésünkre. Ezek közül lehet 
választani. 

1. Teljesen önkormányzati megvalósítás és befektetés, 100% önkormányzati tulajdoni résszel. 

2. Privát megvalósítás, üzleti alapokon, melybe az önkormányzat logisztikával és gyógyvízzel 
száll be. Ezt ketté választjuk lehetőség szempontjából: 

a) az önkormányzat is beszáll és közösen, vagy százalékos arányban megosztva valósul meg. 

b) teljesen privát megvalósítás. 

A 2. pont a, részénél a százalékos megosztás arányában kerülnek kiosztásra az otthon 
férőhelyei a befektető és az önkormányzat között. 



A 2. pont b, részénél az önkormányzat bizonyos szolgáltatások biztosításáért kap előre 
meghatározott férőhelyet, melyet az önkormányzat oszt szét a település lakosai között. 

 

Az ideális férőhely szám 110 férőhely lenne, de mindenképp 50 férőhely felett kell lennie. 

 

II. Az idősek otthona fenntartása.  

 

1. Amennyiben az önkormányzat vállalja a fenntartást, úgy a támogatást megkapjuk, ami jár 
az államtól 50 férőhely felett. Ezen felül meg kell határozni a nyugdíj hány százalékát kell a 
bentlakónak a fenntartás költségeire átutalni.  

2. Amennyiben az önkormányzat nem szeretné az üzemeltetést és több anyagi forrás 
szükséges a fenntartáshoz, hogy úgy egyházi fenntartásba kell adni, így az állami támogatás 
több lesz. Ekkor az állami támogatást 1.68-as szorzóval kell használni. Ezen felül meg kell 
határozni a nyugdíj hány százalékát kell a bentlakónak a fenntartás költségeire átutalni.  

Összefoglalva a fenntartást elmondhatjuk, hogy az egyházi fenntartás biztosabb és 
megnyugtatóbb anyagi szempontból. Példaként, ha megnézzük, akkor egyszerűen látható, 
hogy egy évi pl. 10 millió forintos támogatás egyház felé máris 16 millió 800 ezer forint 
lenne. Ez esetleg csökkentheti vagy a bekerülési költségeket, vagy a fenntartásra megszabott 
nyugdíj százalékot. 

Bekerülési költséget is meg kell állapítani, természetesen különböző anyagi helyzetűekre, 
különböző lehetőségek megállapítása szükséges. Másként kell kezelni az üzleti alapút és 
másként az önkormányzati részeket. Ennek megállapításához és részletezéséhez az I. pontban 
szükséges a döntés. 

 

III. Tervezés és megvalósítás 

 

Csak úgy szabad belevágni, hogy pontosan mindenről, már az üzemeltetés felől is döntéssel 
és szerződésekkel rendelkezünk. Előtte pontos megvalósíthatósági tanulmányt és üzleti tervet 
kell készíteni. 

Már meglévő épületet átalakítani célszerű vagy újat építeni, esetlegesen könnyűszerkezeti 
technológiával.  

Előzetes számítások szerint 350-400 ezer Ft/m2 áron, gépészettel együtt kulcsra készen 
lehetne átadni egy új építésnél az otthont.  

Amennyiben már meglévőt alakítunk át, úgy annak költségei jelenleg nem behatárolhatóak, 
hiszen a vásárláson túl az átalakítás költségei csak akkor meghatározható, ha az ingatlan-
épület kiválasztásával biztosan eldönthető, hogy alkalmas a feladatra. 

Meg kell vizsgálni, hogy az 2021-2027 pályázati források, esetleg a pandémiás helyzetre való 
figyelemmel, tartalmaznak-e felhasználható forrásokat? Erre jelenleg kicsi az esély, állandó 
figyelemmel kell kísérni ezeket a folyamatokat. 



Tervezés-kivitelezésnél külön hangsúlyt kell fektetni a modern energetikai lehetőségekre, 
termálvizes fűtést teljesen kihasználni kell. 

 

IV. Munkaerő 

 

Az adott kivitelezési forma és fenntartási rendszer határozná meg a szükséges munkaerőt. Az 
biztos, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő forrás, ezért a végleges 
döntés után azonnal el kell kezdeni a leendő munkatársak képzését. 

Egy kicsit enyhíti a munkaerő problémát amennyiben egyházi kezelésbe kerül az otthon 
fenntartása, hiszen az ellátásra képes egyházaknak van mobilitással rendelkező munkaerő 
kapacitásuk. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és határozza meg melyik 
lehetőséggel valósítsuk meg az idősek otthonának megépítését és üzemeltetését. 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 07. 

 

     Varga Attila sk. 
    polgármester 
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Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban időszakos kiegészítő 
biztonsági szolgáltatás létesítése 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az elmúlt időszakban fokozottan megfigyelhető, hogy fürdőnket szervezett csoportok 
látogatják viszonylag kis távolságon belüli körzetekből, mellyel önmagában véve semmi 
probléma nem lenne, azonban az őket meghatározó több közös vonáson kívül egy dolog 
rendkívül zavarólag hat a fürdőt látogató többi vendégre. A csoportok tagjai előszeretettel 
fürdőznek utcai ruhában, mely azon túlmenően, hogy teljességgel ellentétes a fürdő 
mindenkori házi rendjével, rendkívül visszataszító, zavarja a többi fürdőző vendéget. Mindez 
a házirendünknek olyan pontját érinti, melynek betartását az ellenőrző hatóság – akár előzetes 
bejelentés nélkül is kiemelt fontossággal ellenőrizhet, annak esetleges nem betartását, 
betartatását bírsággal sújthat. Egy, a problémával kapcsolatos ellenőrzés elindításához, 
bármely vendég által a hatóság részére beküldött anonim fotó is elegendő. Facebook 
bejegyzés is született már erre vonatkozóan, csak idő kérdése, hogy mikor figyel fel rá az 
ÁNTSZ!     

Az augusztus 29.-i hétvégén egy 130 fős csoportnál mindez kiemelten kapott jelentőséget; a 
csoport tagjai és vezetői hagyományaikra hivatkozva többszöri rendészeti, igazgatói és 
település vezetőségi   felszólításra is sértődötten vették tudomásul, hogy fürdőnket nem 
hagyományok, hanem hatóság által jóváhagyott, illetve hatósági követelményeknek 
megfelelően meghatározott házirend szerint üzemeltettük a múltban is és kívánjuk azt tenni a 
jövőben is.  

Egy-egy ilyen alkalommal a fürdőt látogató többi vendég előtt kell konfrontálódunk a deviáns 
vendégekkel, mely eredményeként sokszor a többi vendég érzi magát kellemetlenül, majd ez 
irányú negatív tapasztalataikra hagyatkozva a későbbiekben másik intézményt választanak 
pihenésük helyszínéül. Az is megfigyelhető, hogy ezek a csoportok hétvégenként, különös 
tekintettel szombati napokon látogatják nagy előszeretettel fürdőnket. 

Az ilyen és ehhez hasonló szervezetten érkező kisebb-nagyobb csoportok, hosszú távra 
vetítve alkalmanként milliós értékű kárt tudnak okozni annak a fürdő komplexumnak, mely 
több évtized alatt kitartó munka árán küzdötte fel magát arra a szintre, hogy évi 470.000 
vendéggel az ország 7. leglátogatottabb fürdője legyen és hosszú évek óta visszatérő nagyon 
komoly törzsvendég bázissal rendelkezzen.  



Véleményem szerint szükségessé vált olyan külsős biztonsági cég szolgáltatásainak 
igénybevétele – akár időszakosan, eseti jelleggel is, amely cég rendelkezik nagyobb létszámú, 
különböző kultúrát képviselő embertársaink koordinálására, rendfenntartásra vonatkozó 
szakmai tapasztalatokkal és az adott szituációban elvárható határozottsággal fellépni képes 
megfelelő személyi apparátussal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását abban, hogy a probléma megoldására 
vonatkozó szükséges lépéseket megtehessem.  

 

Gál Bertalan 
    igazgató 
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2. jelű (K-24 OKK számú) és 6. jelű (B-34 OKK számú) kutak gáztalanítása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
364/112-1/2014. iktatási- HK/320 vízikönyvi számmal 2014. december 31-én kiadott vízjogi 
üzemeltetési engedély módosító határozatában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a gáztalanító berendezések kiépítését. 
 A határozatban a gáztalanító berendezések kiépítésének határidejére vonatkozóan 2015. 
február 28-át jelölték ki. 
A kijelölt határidőig a gáztalanító berendezések nem kerültek kiépítésre.  
 
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

2. § (1) A vízjogi engedélyezési eljárás során az engedélyes köteles a vízművel kitermelhető és 

a szolgáltatásra szánt víz gáztartalmát a vízbeszerző és vízellátó művek létesítésekor a 

műszaki átadás és a próbaüzem keretében megvizsgáltatni, szükség esetén a létesítési 

engedély módosítását kezdeményezni, illetőleg a vizsgálat eredményét a külön jogszabály 

szerinti kérelemhez csatolni. 

(2) A vizek gáztartalmának vizsgálatát 

a) a meglévő vízmű esetén felmérő pontosságú vizsgálattal, 

b) új kutak létesítésekor technológiai pontosságú vizsgálattal 

kell elvégezni. 

 

3. § (1) A gázmentesítés érdekében a vízmű területén gondoskodni kell olyan műszaki 

biztonsági intézkedések meghozataláról, amelyek a robbanás veszélyét a vízmű területén és a 

fogyasztási helyeken kizárják. A szükséges műszaki intézkedéseket, illetve a berendezések 

üzemeltetésének a módját a külön jogszabály alapján készített üzemeltetési szabályzatnak 

tartalmaznia kell. 

(2) A víz gáztartalom szerinti „A” fokozata esetén nem kell gázmentesítést végezni. 

(3) A víz gáztartalom szerinti „B” fokozata esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek 

és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni. 

(4) A víz gáztartalom szerinti „C” fokozata esetén az MSZ-10-226. nemzeti szabvány 

előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni, 

kivéve, ha 

a) a teljes vízfelhasználás legfeljebb 5 m3/nap, vagy 

b) a kitermelt vizet szabadtéren használják fel, de a biztonságtechnikai védelemről (így 

például fürdőmedence bevezető szakaszán) ez esetben is gondoskodni kell. 



(5) A gázmentesítést a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek figyelembevételével úgy kell 

végrehajtani, hogy az vízminőségromlást ne okozzon. 

 

4. § (1) A vízművel termelt és szolgáltatott gázos víz gáztartalmát az engedélyes rendszeres 

vizsgálatokkal ellenőrizni, a vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között 

megőrizni, és a hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek bemutatni köteles. A vizsgálatot 

legalább a következő gyakorisággal 

a) „A” fokozatban ötévenként, 

b) „B” fokozatban háromévenként, 

c) „C” fokozatban kétévenként 

kell elvégezni. 

 
 
36600/4585/2020. ált. iktatási- HK/320 vízikönyvi számmal 2020. március 17-én kiadott 
vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozatában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten előírta a gáztalanító berendezések kiépítését. A 
határozatban a gáztalanító berendezések kiépítésének határidejére vonatkozóan 2020. július 
01-ét jelölték ki. 
 
A gáztalanító berendezések a mai napig nem kerültek kiépítésre. 

 
A 2020. évi ÁNTSZ ellenőrzések (2 db) során az ÁNTSZ munkatársai felhívták a gáztalanító 
berendezések kiépítésére az Üzemeltető szervezet figyelmét. Az ellenőrzés során készített 
jegyzőkönyvben is említésre került a kutak gáztalanítási problémái. 
 
A szabályos- és biztonságos üzemeltetés érdekében a gáztalanító berendezéseket ki kell 

építeni a lehető leghamarabb.  
 
A fenti berendezések bekerülési költsége kb.  25.000.000. forint. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a fenti berendezések - beszerzési eljárásban 
- történő beszerzéséhez.  
 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 9. 

 

        Gál Bertalan 
         fürdőigazgató 
 
 
 
 

  



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Royal Hotel kérelme 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 

 
Készítette:   
Gál Bertalan fürdőigazgató 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gál Bertalan fürdőigazgató 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 
 

Royal Hotel kérelme 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  

 

Sinkó Ferenc Úr, a Royal Hotel tulajdonosa azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne a 
szálloda melletti kifolyó csatornából hőt hasznosítani a szálloda épületének fűtésére.  

Tájékoztatás szerint egy, a csatornában elhelyezett - a régi csőrendszer lecserélését követően - 
új csőrendszeren keresztül szeretné ezt megvalósítani. 

A fürdő főmérnökével, helyettes főmérnökével és a fürdő igazgatóval egyeztetve, az 
önkormányzat a következő álláspontot képviseli. 

A kifolyó csatornába semmilyen eszközt nem lehet elhelyezni, mivel az a kiáramló víz 
áramlási tulajdonságait a fürdő szempontjából hátrányosan befolyásolná.  

Külső szivattyún keresztül, víz kivételezéssel és külső hőcserélőn keresztül történő 
hőátadással elképzelhető lenne a tulajdonos tervének megvalósítása, azonban a zárt 
csőrendszer miatt jelen állás szerint az önkormányzat nem tud kivételi, csatlakozási pontot 
biztosítani igénylő részére.  

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 07. 

          Gál Bertalan sk. 
         fürdőigazgató 
 
 
 
 

  





5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban korábban engedélyezett babaúszás 

folytatásáról 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 

 
Készítette:   
Gál Bertalan fürdőigazgató 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gál Bertalan fürdőigazgató 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 Önkormányzat 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban korábban engedélyezett babaúszás 
folytatásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület döntése értelmében július, augusztus hónapokra lehetőséget 
biztosítottunk intézményünkben meghatározott időpontokban babaúszás oktatásra. Az érintett 
időpontokban vízi fitnesz és szauna szeánsz programokkal igyekeztünk még színesebbé tenni 
a napi eseményeket. A programokra az alábbi dátumokon került sor: 2020. Július 18, 
augusztus 1, 8, 22,  

A babaúszás egy teljesen új dolog a fürdőnkben. Környékbeli intézményekben már évek óta 
igénybe vehető szolgáltatás, ebből adódóan községünkből is nagy az elszívó hatása, így 
hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy jelentős látogatottságot, ezáltal bevételi eredményeket 
produkálhasson. Az viszont egyértelműen megállapítható, hogy egyre növekvő az érdeklődés 
iránta. A négy alkalommal összesen 16 jegy került értékesítésre 2.000 Ft/ db áron.   

A napközben két alkalommal tartott vízi fitnesz a hullám medencénél a napi látogatók közül 
sokakat vonzott, üde színfoltjává vált a fürdőnek; élettel töltötte meg a monoton szombati 
fürdős napokat. A szolgáltatás, ahogy azt a terveinkben is említettük és ahogyan azt a 
Képviselő Testület is elfogadta, ingyenesen volt igénybe vehető!  

A szauna szeánszok kapcsán abszolút beigazolódtak elvárásaink; az átlagos napi szaunázók 
létszáma többszörösére emelkedett azokon a szombati napokon, amikor lehetőségük volt 
vendégeinknek élni a programmal. Már első alkalommal 32 fő vett részt a szeánszokon, így a 
fürdőnek ekkor 140.800 Ft bevétele keletkezett. (belépő+szauna belépő+szeánsz kiegészítő 
jegy) 

Összességében a négy alkalommal 96 fő vett részt a szervezett szauna programokon, 422.400 
Ft bevételt termelve ezáltal a fürdőnknek. Információim szerint többen csak és kimondottan a 
szeánszok miatt utaztak pl. Szolnokról – követve egyébként a szeánszokat tartó Szabó 
Nikoletta ismert fitnesz edzőt, szauna mestert.  

A három szolgáltatást együttesen elemezve és a vízi fitnesz díjmentességét hangsúlyozva 
140.000 Ft kiadás mellett 454.400 Ft extra bevétele származott fürdőnknek a nevezett 
program sorozatból. A vendégek éttermi fogyasztásai nem képezik a beszámoló részét, mivel 
azt viszonylag csak nehezen és pontatlanul lehetne hitelt érdemlően mérni.  



 

Egy üzemszüneti időszakot követően alapvető nehézségekkel kellett szembesülnünk a 
fürdőnk újra nyitásával kapcsolatosan, hiszen az is kérdéses volt, hogyan tudjuk a korábbi év 
azonos időszaki adatait egyáltalán megközelíteni. A nevezett programsorozattal szerettem 
volna egy – a megszokottól eltérő- új dologgal színesíteni fürdőnk mindennapjait, legalábbis 
hétvégéit. Mint minden új szolgáltatásnak, ennek is van egy felfutási ideje, hozzá kell, hogy 
szokjanak vendégeink – igen, nálunk is elérhető!  

Szeretném kiemelni a Nikoletta végtelen kedvességét, mely által minden egyes alkalommal 
sikerült „felráznia” vendégeinket a szombat délutáni mélabú közepette. Ezt erősíti az a tény is, 
hogy gyógy úszás oktató kollégánk betegsége alatt Nikolettával oldottuk meg Rák Erzsébet 
Kolléganőnk helyettesítését és imádták a gyerekek!  

A generált forgalmi adatokat elemezve (bár nem milliós bevételekről beszélünk) 
megállapítható, hogy a bevétel-ráfordítás egyenlege abszolút pozitív, mely alapján javaslom a 
Tisztelt Képviselő Testületnek a szolgáltatás további igénybe vételét akár határozatlan időre. 
Természetesen a továbbiakban – amennyiben javaslatom elfogadásra kerül – valamennyi 
beszámoló külön részét képezi a nevezett programsorozat és annak gazdasági hatása.  

Kérem fogadják el beszámolómat és támogassák javaslatomat!  

 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11.  

 

  Gál Bertalan  
     igazgató 

 

 

 



 4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Royal Hotel kérelme 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 

 
Készítette:   
Varga Attila polgármester 
 
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 
 

A 2021. évi „ Bursa Hungarica” Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
                                                        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírásra került a 2021. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melynek keretében az önkormányzat a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok számára nyújt segítséget tanulmányaikhoz, pénzbeli támogatás 
formájában.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 

•   „A” típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók) esetén 10 
hónap, azaz a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve; 

•  „B” típusú pályázat (felsőoktatási tanulmányokat kezdő hallgatók) esetén 3 X 10 
hónap, azaz a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév, és a 2023/2024. tanév 

 
Az önkormányzatnak 2020. október 1-ig kell megküldenie az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére a csatlakozási nyilatkozatot, mely a későbbiekben 
visszavonhatatlan. 
 
Az elmúlt év tapasztalata alapján javaslom, hogy Cserkeszőlő Község Önkormányzata 
ismételten csatlakozzon az Ösztöndíjpályázathoz. 
 
Kérem az előterjesztésem megvitatását, és elfogadását. 
 
 
Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11.                      
 
                                                                                                   
                                                                                                          Varga Attila sk. 
                                                                                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének…../2020.(IX……...) számú határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról. 
 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj 2021.évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatban felhasználható összeget – visszavonásig – a 2021. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási 
dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2021. évi 
költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. 
 
 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős : polgármester 
 
 
            Erről értesül:  - Gazdálkodási Csoport Helyben 
                                   - Képviselő-testület tagjai Helyben 
  
 
 
 
   dr. Tóth Dániel sk.                                                                           Varga Attila sk.  
               jegyző                                                                                      polgármester 
 
 
 
 

 

 

  



7. napirend 
 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlői Sportegyesület beszámolójának az elfogadása 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 

 
Készítette:   
Varga Attila polgármester 
 
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 

 
Cserkeszőlői Sportegyesület beszámolójának az elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  

 

A Cserkeszőlő Sportegyesület elkészítette és benyújtotta a 2019. évre vonatkozó módosított 

beszámolóját, mely jelen előterjesztéshez kerül mellékelésre. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tekintse át a benyújtott beszámolót és azt fogadja 

el.  

 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11. 

          Varga Attila sk. 

         polgármester 

 

 

 

 

  





















































































































































































































































8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi közútra 
történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.11 

 
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 Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 

Előterjesztés 

 
 

A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi 

közútra történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tekintettel arra, hogy elkészült a Keresztes dűlő és a Szabó dülő utak útstabilizációja, 

szükségesnek tartom, hogy ezen útszakaszokat védjük meg a felesleges állagromlástól. Ezért 

azt javaslom, hogy a fenti útszakaszokra bejárási korlátozásként 3.5 tonna súlykorlátozást 

vezessünk be.  

Ehhez szükséges módosítani a 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó 

gépjárművek helyi közútra történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati 

rendeletet.  

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

módosítását.  

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11. 

      Varga Attila sk. 

     polgármester 

 

 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (IX.14.) 
számú önkormányzati rendelete a 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 
meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

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 a 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

1.§ 

 

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.  

 

Az Önkormányzat e rendelet alkalmazása érdekében a Május 1.út elejétől (Szinyei 
Merse Pál utca felől) az I. Kereszt dűlő végéig (Iskola útig), a Szabó dűlő teljes 
szakaszára (0276. hrsz.) és Keresztes dűlő teljes szakaszára (0271. hrsz.) „3,5 tonna 
súlykorlátozás" jelzőtáblát, a táblák alatt „kivéve: önkormányzati engedéllyel”, illetve 
„mezőgazdasági járművek” felíratozású táblákat helyez el. 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 16. 

 
 

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

 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
EFOP-4.1.2-17-2017-00040 számú Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola 
Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése pályázat keretein belül általános iskola bővítése tárgyban tulajdonosi 
hozzájárulás megadása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 
 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 
 
Készítette:   
Kiss Krisztina műszaki 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 
 

EFOP-4.1.2-17-2017-00040 számú Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola 
Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi 

oktatás megteremtése pályázat keretein belül általános iskola bővítése tárgyban 
tulajdonosi hozzájárulás megadása 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2017.09.01.-én Tulajdonosi hozzájárulást állított ki az 
EFOP-4.1.2-17-2017-00040 számú Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola 
Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése pályázat keretein belül általános iskola bővítéséhez. Igazgató Asszony, 
valamint a Tankerület részéről meghívást kaptunk 2020.09.01.-ére a kivitelezés 
megkezdéséről szóló tájékoztatóra, melyen részt vett a kivitelező képviselete is. 
 
Az egyeztetésen kiderült, hogy az Önkormányzat részéről (mint a fejlesztéssel érintett 
Hrsz:421 helyrajzi számú ingatlan Tulajdonosa) nincs mindenre kiterjedő tulajdonosi 
hozzájárulás. 
 
A Tankerület ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület részére 2020. szeptember 9-én kérelmet 
nyújtott be új tulajdonosi hozzájárulás kiállítására, amely részletesen kitér az alábbiakra: 
 

1. Kijelölt építési területen történő munkavégzéshez hozzájárulás (mellékelt helyszínrajz 
alapján). Hozzájárulás kerítés bontásához, új ideiglenes zárt kerítés létesítéséhez 
hozzájárulás biztonsági okokból – építési terület lezárása diákok elől, szü felvonulási 
létesítmény elhelyezése, anyag tárolás,  

2. Építési anyag helyszínre szállításának útvonal elfogadása: 
Általános építési anyagok szállítása: Fürdő u- Május 1.u – Szinyei Merse Pál u. 
Betonszállítás és betonpumpa útvonala: Fürdő u. – Köztársaság tér  – Ady Endre u. 

3. A beruházás végrehajtásához a Vállalkozó számára a szükséges közműves ellátást 
biztosítani: építési telken vételezett víz és elektromos áram tekintetében. Mind a 
vezetékes vizet, mind az elektromos áramot, beépített almérőn mért fogyasztás alapján 
a Vállalkozó fizeti. 

4. Új épület építési helyén, valamint tervezett térburkolatok helyén, a felvonulási 
helyszínrajzon jelölt területen kb. 40 db fa kivágásának engedélyezése. A felvonulási 
helyszínrajz sárga keretén belüli helyszínt érinti. 

5. A beruházás eredményeként létrejövő új épületrészben - hasonlóan a meglévő 
épületekhez – a fűtés termikus energiával, a településen fellelhető termálvízzel 



szeretnék megoldani. A Vállakozási szerződés szerint a tervezett hőközponttól 129 m 
vezeték kiépítését tervezik, a mellékelt 04 GFK-1.pdf rajzszámú terv szerint. 
Korábban Gál József fürdőigazgató és a gépész tervező levelezett elektronikusan a 
csatlakozás lehetőségeiről. Jelzésünkre a kivitelező és a gépész tervező felvette a 
kapcsolatot Kertész Attilával. A mellékelt gépésztervezői nyilatkozat alapján kérik a 
szolgáltató hozzájárulását a termálvízre történő rácsatlakozásról, a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján. 
 

A Vállalkozói szerződés 2020. szeptember 07. nappal lépett hatályba. A kérelem a 450 naptári 
nap teljesítési határidőre vonatkozik, ezért a tulajdonosi hozzájárulást 2021. december 01.-ig 
kérik megadni. 
 
 
Kérem tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatására a mellékelt dokumentáció alapján 
és a tulajdonosi hozzájárulás megadására  
 
 
Cserkeszőlő, 2020.szeptember 11.  
 
 
                     Varga Attila  
                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ 

……/2020. (VII….) sz Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata Cserkeszőlő, EFOP-4.1.2-17-2017-00040 számú Cserkeszőlő Petőfi 
Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése pályázat keretein belül általános 
iskola bővítése tárgyban tulajdonosi hozzájárulás megadása 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szolnoki 
Tankerület kérelmét, a Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola bővítéséhez 
kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról és akként határozott, hogy  
 

1. Hozzájárul a mellékelt felvonulási helyszínrajz alapján a kijelölt építési 
területen történő munkavégzéshez, felvonulási létesítmények telepítéséhez, 
ideiglenes kapuk és biztonsági kerítés létesítéséhez, az építkezés területét érintő 
kerítés bontásához. 

2. Hozzájárul az alábbi útvonalakon az építőanyag szállítását 3,5t össztömeg 
feletti gépjárművekkel: 
Fürdő u- Május 1.u – Szinyei Merse Pál u.  
Fürdő u. – Köztársaság tér – Ady Endre u. 
A behajtási engedély megadásának feltétele, a behajtási engedély iránti kérelem 
benyújtása rendszám, fenntartó megjelölésével. 

3. Hozzájárul a beruházás időtartama alatt, a közművek (ivóvíz, villamos energia) 
használatához, azzal a feltétellel, hogy a költségeket a Vállalkozó viseli a 
mérőóra fogyasztás alapján. Az építési terület átadásakor a mérőóra állását 
jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges! 

4. Hozzájárul az építési területen Új épület építési helyén, valamint tervezett 
térburkolatok helyén, a felvonulási helyszínrajzon jelölt területen kb 40 db fa 
kivágásához.  

5. Hozzájárul az új épületrész termikus energiát alkalmazó fűtésrendszerének 
kialakításához. Hozzájárul a  termálvíz hálózatra történő rácsatlakozáshoz a 
rendelkezésre álló dokumentumok alapján. 

 
 
Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai helyben 
- Varga Attila polgármester helyben 
- Horváth Attila alpolgármester helyben 
- dr. Tóth Dániel jegyző helyben 
- Kiss Krisztina műszaki ügyintéző helyben 
- Szolnoki Tankerületi Központ, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 
 

 

 

         dr. Tóth Dániel sk.                    Varga Attila sk.  
                   jegyző            polgármester 
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HŐSZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT: 
 
Gyula Rácz <raczgyula02@gmail.com>  
 

címzett: gal.jozsef  

 
 

Tisztelt Gál József! 

Azzal a kéréssel fordulok a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központhoz mint hőszolgáltatóhoz, 

hogy a Cserkeszőlő Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 1. sz. alatti 

bővítés hőellátásához előzetes hozzájárulás megadását megküldeni szíveskedjen. 

  

A tervezett épület hőigénye: 68,5 kW. 

A tervezett épületben a használati melegvíz ellátására fordított további energia: 30 kW. 

Összes hőenergia igény a tervezett épületben: 98,5 kW. 

Primer oldalon 70/55 °C-ot veszünk figyelembe, a szekunder oldali tervezett hőlépcső 60/40 °C, a 

hőátadás lemezes hőcserélőn történik. A bejövő vízmennyiség teljes egészében visszatáplálásra 

kerül. 

 Üdvözlettel: 

 

Rácz Gyula 

épületgépész tervező 

5000 Szolnok Fácán u. 6 sz. 

Tel.: +36-30-358-3292 

E-mail: raczgyula02@gmail.com 

 

 

Gál József <gal.jozsef@cserkeszolo.hu>  
 

címzett: én  

 
 

Tisztelt Rácz Gyula! 

  

A lent megfogalmazott energia igényt a szükséges hőmérsékleti adatok biztosítása mellett a 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, mint Cserkeszőlő Község hőszolgáltatója, biztosítani 

tudja. A nyári időszakban 1,7 bár, téli időszakban 2-2,2 bár nyomás szntet tartunk. 

  

Ezen nyilatkozatot az Ön kérésére, előzetes hozzájárulás címén adjuk ki. 

  

 

Üdvözlettel 

  

Gál József 

igazgató 

főmérnök 

+36706073152 
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A Cserkeszőlő Petőfi Sándor úti Iskola tanterem bővítés és tornaterem tervezése során (2018 11 hó) 
megbízói kérés volt az új épület hőellátásánál a termálvíz energia felhasználása, amelyet már az 
intézmény többi épületénél is használtak. 

Ennek megfelelve egyeztetést folytattam a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vezetőjével, 
Gál József Úrral, mint Cserkeszőlő Község hőszolgáltatójával, majd a kapott informácók és a primer 
hőigény és szükséges műszaki paraméterek birtokában megkértem a hozzájárulást, ezt meg is 
kaptam, melyet mellékelek. 

Főbb paraméterek: 

A tervezett épület teljes hőenergia igénye: 99 kW. 

Érkező / távozó termálvíz : 70/55 °C, a szekunder oldali hőlépcső 60/40 °C. 

Primer oldal nyomásesés: Δp=30 kPa, termálvíz.  

Szekunder oldal: nyomásesés: Δp=20 kPa, fűtővíz.  

Üzemi nyomás: 3 bar. 

Csatlakozási pont: a termálvíz az ingatlanra a közpark felől a meglévő épület nyugati oldalán lép be, 
ahol közvetlen található egy 30 kW-os hőközpont, majd továbbmegy az ebédlő felé, ennek a 
becsatlakozása előtt kell leágazni a gerincről a tervezett vezetékkel, itt van megfelelő keresztmetszet 
(GFK-1 terv).  

Termálvíz távfűtő vezeték, melynek előremenő hőmérséklete 65-82 °C (több termálkút is van 
különböző vízhőmérséklettel), a visszatérő vízhőmérséklet a valóságban 40 °C felett van (a 
strandfürdőben 40°C-ra hűtik a fürdési célra való felhasználáshoz). 

Van egy terjedelmes anyag a termál rendszerről, melyből a nyomvonalhoz küldök információkat: 

-a  2.átnézetes….Cserke pdf file vezeték ( vízjogis anyag) nyomvonala az iskola telkén nem valósághű, 
de az idemenő gerincre kapcsolt fogyasztók adatai fellelhetők. 

-van egy iskolán belüli ágvezetékekről egy megvalósulási rajz (termalvezModel pdf file), a gerinc 
nyomvonal ugyan nincs rajta, de az ágvezetékekből kikövetkeztethető. 

Telefonon beszéltem Kertész Attilával, a tervezés időszakából származó elláthatóság a szolgáltatónál 
bekövetkezett változástól és az azóta eltelt időtől függetlenül fennáll. 

Üdvözlettel: 

Rácz Gyula 

épületgépész tervező 

5000 Szolnok Fácán u. 6 sz. 
Tel.: +36-30-358-3292 

E-mail: raczgyula02@gmail.com 

 



10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Közép és felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányi ösztöndíj programja 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.08. 

 
Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika 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 X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Önkormányzat 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
Előterjesztés 

 

Közép és felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányi ösztöndíj programja 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kunszentmárton Város Önkormányzata benyújtotta az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban című pályázatát, mely keretében, 
kedvező elbírálás esetén, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával lehetőség nyílik a középiskolások és felsőfokú nappali tagozatos 
hallgatók tanulmányi ösztöndíjban részesítésére.  
 
Cserkeszőlő Község Önkormányzata is jelezte a programban való részvételi szándékát. A 
2019. évi tanulmányi eredmények ismeretében 41 fő középiskolás és 25 fő felsőfokú nappali 
tagozatos hallgatóra nyújtottunk be igényt. A 41 fő középiskolás tanulmányi eredménye az 
alábbiak szerint alakult: 3,5 – 4,0 tanulmányi átlaga 20 főnek volt, 4,1 – 5,0 tanulmányi átlaga 
21 főnek volt. A felsőfokú nappali tagozatos hallgatók tanulmányi eredményéről nincs 
információ a birtokunkban. 
 
A megküldött létszámkeret alapján fenti forrásból településünkön 25 fő középiskolás és 20 fő 
felsőfokú nappali tagozatos hallgató támogatására nyílhat lehetőség a 2020/2021. tanévben. 
 
A támogatás összege:  

•  középiskolásoknak 10 hónapon át havi 20.000,- Ft; 
•  felsőfokú nappali tagozatos hallgatóknak 10 hónapon át havi 30.000,- Ft. 

 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület írjon ki tanulmányi ösztöndíj pályázatot, melynek 

feltételeit határozza meg. 
 
Ezzel a cserkeszőlői fiatalok tanulását támogathatjuk, és egyben ösztönző hatással lehet a 
minél jobb eredmény elérésére. Fontos eleme a pályázatnak a minőségi tanulás, az eredmény 
elismerése, a minél jobb szakemberré válás ösztönzése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 
 
 
Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11. 
 
                    
                                                                                                                           Varga Attila sk.  
                                      polgármester 
 



 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020 . (X.16.) számú határozata pályázat kiírásáról a középiskolások 
tanulmányi ösztöndíjára a 2020/2021-es tanévre 
 
 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott.  
 

 
- Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

középiskolai tanulók és felsőfokú nappali tagozatos hallgatók részére 
tanulmányi ösztöndíjra. 

 
- A Képviselő-testület megbízza a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Szociális 

Igazgatás ügyintézőjét a pályázati kiírás elkészítésével, meghirdetésével és 
bonyolításával. 
 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyiné Kardos Erika főtanácsos 

 
Erről értesül: Képviselő-testület 
   Szilágyiné Kardos Erika főtanácsos 
   Varga Attila polgámester 
   dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
                 Varga Attila sk.      dr. Tóth Dániel sk. 
                   polgármester               jegyző  

 

 
 
 
 



11. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Zeneiskola kérelme 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.11. 

 
Készítette:   
Varga Attila polgármester 
 
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 Önkormányzat 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
 

Előterjesztés 
 

Zeneiskola kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zeneiskola részérő Borsos-Janics Katalin kereste meg az Önkormányzatot, miszerint a 
korábbi kialakult gyakorlat alapján szeretnék igénybe venni a képviselői irodaházat az általuk 
szervezett zeneoktatás helyszínéül.  

Szerda, csütörtök és pénteki napokon 13 órától 16 óráig szeretnék használatukba megkapni a 
képviselői irodaházat.  

Az én javaslatom az, hogy tekintettel arra, hogy a képviselő-testület és a bizottságok 
rendszeresen üléseznek, melyek sok esetben 15 órakor kezdődnek, a képviselő-testület ne 
engedje át a zeneiskola részére a képviselői irodaház használatát, hanem ajánljon fel másik 
helyiséget a zeneoktatás megszervezéséhez.  

 

Kérem tisztelt képviselőtestület, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon határozatot.  

 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11.  

 

Varga Attila sk.  
  polgármester 

 

 

 





12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a fürdő utcai járda kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.14. 

 
Készítette:   
dr. Czakó Petra jogi asszisztens 
 
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 

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

 

Előterjesztés 
 

Döntés a fürdő utcai járda kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárásban 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a Fürdő utca fürdőbejárat felőli oldalán található járda 
felújítását kívánja megvalósítani. Ennek során a jelenlegi járda felszedésre kerülne és térköves 
megoldással egy új burkolat kialakítása történne meg. A beruházás fedezete pályázati 
forrásból kerül biztosításra a „Cserkei Piknik” tematikus útvonal keretein belül. A járda 
kivitelezésére az Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként az 
alábbi ajánlatok érkeztek. 
 

Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó Ft) 

Fehér & Fehér Útépítő Kft. 49.950.500,- 

Classi-Co Térkő Bt. 49.880.700,- 

Út-Ép-Ker 97 Kft. 49.790.000,- 

 
A Beszerzési Bíráló Bizottság 2020. szeptember 14. napján megtárgyalta az eljárásban 
beérkezett ajánlatokat az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltaknak 
megfelelően. A Bizottság egyhangúan döntött a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatról is. 
A képviselő-testület számára az Út-Ép-Ker 97 Kft. által tett nettó 49.790.000,- Ft-os 
ajánlatot javasolja elfogadásra.  
 
Az új járda kivitelezése feltétlenül szükséges mind a helyi lakosok, mind a pihenni érkező 
vendégek kényelmének magasabb fokú biztosításához, hiszen a járda a jelenlegi formájában 
nem alkalmas a biztonságos gyalogos közlekedés lebonyolításra, illetve csapadékos idő esetén 
szinte használhatatlanná válik a vízelvezetés hiánya miatt. 
 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy engedélyezze vállalkozási szerződés megkötését 
a járda kivitelezésére vonatkozóan az Út-Ép-Ker 97 Kft.-vel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2020. szeptember 16. 

Varga Attila sk. 
                polgármester



 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (IX.16.) 
számú határozata döntés a fürdő utcai járda kivitelezésére vonatkozó beszerzési 
eljárásban 
 
 
Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 
és akként határozott, hogy a „Cserkei piknik” pályázat keretében megvalósuló fürdő 
utcai járda kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a 
beérkezett árajánlatok mérlegelését követően az Út-Ép-Ker 97 Kft.-vel köti meg. A 
vállalkozói díj nettó 49.790.000,- Ft.  
 
Feljogosítja továbbá Varga Attika polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  
 
 
Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Varga Attila polgármester – Helyben 
- Nádas Éva gazdaságvezető – Helyben 

 
 

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

































































































































































































13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010 (V.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.09.14. 

 
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 Képviselő-testületének ………/2020. (VII.13.) 
számú rendelete a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010 (V.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
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 a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010 (V.14.) számú 
önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.§. 

 
A rendelet 4. § 4. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra. 

 
 

Az Önkormányzat vállalja a megjeleníteni kívánt szöveg idegen nyelvre fordítását. 
Vállalja továbbá az idegen nyelvű szöveg tartalmának és helyesírásának ellenőrzését. 

Az önkormányzat fenntartja a jogot a leadott fotók megjeleníthető méretre 
konvertálására, valamint a hirdetés formai megjelenésének kialakítására. 
 

 
2.§. 

 
 
Fenti rendelet 2020. szeptember 16-án lép hatályba.  

 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 14. 

 

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

           
  
 
  



 14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilván tartott, Innovatív borászati 
élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben című
projektek megvalósításához szükséges, támogatáson felüli összeg elfogadásáról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.09.16. 
 
 
Készítés ideje:   
2020.09.14. 
 
Készítette:   
Demény-Borbély Kitti 
 
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. 
telefon: (56) 568-455 •  fax: (56) 568-462 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilván tartott, Innovatív borászati 
élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben című 
projektek megvalósításához szükséges, támogatáson felüli összeg elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a módosított önerő összegét a TOP-1.2.1-15-
JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilván tartott, Innovatív borászati élmény-
látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn és a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben című projekt megvalósításához. 
 
2020.05-13-án megtörtént a Szinyei Merse Pál kastély I. számú vállalkozási szerződés 
módosítása a kivitelezést végző Makor Kft-vel. A vállalkozási szerződésben a TOP-1.2.1-15-
JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilván tartott pályázati önerő része 44 002 764 forint 
volt. A szerződéshez két projekt tartozik a TOP-3.2.-1-15-JN1-2016-00037 azonosító számú 
projektet is magában foglalja, az önerő része erre a pályázatra 17 591 198 forint volt. 
 
Az I. számú vállalkozási szerződésben a tételek módosítása miatt változtak az önerő részre 
eső költségek is, a módosított önerő a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 pályázatnál 44 040 807 
forintra, TOP-3.2.-1-15-JN1-2016-00037 Energetikai pályázatnál pedig 11 331 586 forintra 
módosult. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozatot. 
 
Cserkeszőlő, 2020. szeptember 14. 
 

                                                                                                        Varga Attila sk. 
           polgármester



 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    ……/(IX.16.) számú 
határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámmal nyilván tartott, 
Innovatív borászati élmény-látogatóközpont kialakítása Cserkeszőlőn és TOP-
3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Cserkeszőlő községben című projektek megvalósításához szükséges, támogatáson 
felüli összeg elfogadásáról 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és akként határozott, hogy a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 
azonosítószámmal nyilván tartott, Innovatív borászati élmény-látogatóközpont 
kialakítása Cserkeszőlőn és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037 Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Cserkeszőlő községben című projektek megvalósításához 
szükséges, támogatáson felüli összeget a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00002 pályázatnál 
44 040 807 forintot, míg a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00037  azonosítójú pályázatnál 
11 331 586 forint önerőt a költségvetésből biztosítja.  
 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 - Varga Attila polgármester – Helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Nádas Éva gazdaságvezető – Helyben 
 - Demény-Borbély Kitti pályázati referens – Helyben 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
 
 


