
Pénzügyi-Ügyrendi és  
Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. 
Cserkeszőlő        
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2020. július 13-án /hétfőn/ 16,00 órakor rendkívüli 
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.  
 
 
Az ülés helye: Képviselői Irodaház  
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Civil Szervezetek 2019. évi beszámolója 
Előadó: polgármester 

 
2. A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 

költségterítéséről szóló 20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: polgármester 
 

3. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása  
Előadó: polgármester 

 
4. A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi 

közútra történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 
 

5. A szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010.(V.26.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása (későbbi kiküldéssel). 
Előadó: polgármester 
 

6. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatójának kérelme 
Előadó: polgármester 
 

7. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 2020. évi 
megállapításáról szóló 19/2019.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: polgármester 
 

8. Cserkeszőlő, Beton út 9. szám alatti ingatlan egészséges ivóvízzel történő ellátása  
Előadó: polgármester 



 
9. Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tulajdonában lévő bálázó gép értékesítése 

Előadó: polgármester 
 

10. Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme. 
Előadó: polgármester 
 

11. Kiss Pál vételi ajánlata 
Előadó: polgármester 
 

12. Mintagazdaság létrehozása 
Előadó: polgármester 
 

13. Tiszteletjegy (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: polgármester 
 

14. Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához 
önerő biztosításáról (későbbi kiküldéssel) 
Előadó: polgármester 
 
 

 
Cserkeszőlő, 2020. július 9. 
 
 
 
 
 
 Jakabné Horváth Ildikó sk. 
 bizottság elnöke 



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Civil Szervezetek 2019. évi beszámolója 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.09. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 



                        Cserkeszőlő Község Polgármestere 

                         5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

   

 
 

 

Előterjesztés 
 

a Civil Szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő községben számos Civil Szervezet tevékenykedik, melyek minden évben 

beszámolnak az előző évben végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított 

támogatás felhasználásáról. 

 

Idei évben az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, a Községi  Polgárőr Egyesület, a 

Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület, a Cserkei Motorosokk Egyesület, Na Laoch 

Dall Hungary Íjász Klub, a Cserkeszőlői Sportegyesület, a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Diákönkormányzata és Szülői munkaközössége, valamint a 

Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület nyújtott be elszámolást vagy beszámolót.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 

mellékleteként becsatolt Civil Szervezetek 2019. évi beszámolóit. 

 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 09. 
 
 
   
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
  
                                               



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(VII.13.) 
számú határozata a Civil Szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Szervezetek 2019. évi 
tevékenységéről készült beszámolóit elfogadta. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a Civil Szervezeteknek a község közérdekében tett 
hatékony segítségét, amellyel nagyban hozzájárulnak a község kulturális életének a 
színvonalának emeléséhez 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Civil Szervezetek 
 

 
 

Kmf. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



























































































4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségterítéséről 

szóló 20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 

Előterjesztés 

 
 

A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 

költségterítéséről szóló 20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya törvényességi 
felhívással élt az Önkormányzat irányában, melyben jelezték, hogy a fenti rendelet 4. §-ban 
szereplő, az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja csökkentésének eseteit 
nem a fenti rendeletben, hanem Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában célszerű szabályozni. 

Fentiekre tekintettel szükséges a rendelet 4. §-nak hatályon kívül helyezése.  

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

Cserkeszőlő, 2020. július 08 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   /2020. (VII.13.) 
számú rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól 
és költségterítéséről szóló 20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés f.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 
20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§. 
 

A rendelet 4. §-a hatályon kívül kerül helyezésre. 
 
 

2.§. 
 

 
Fenti rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.  

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 
                   Varga Attila                                                                         dr. Tóth Dániel  
        polgármester      jegyző 

           
  
 
  



5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 
 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 
 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
Idegenforgalmi Bizottság   
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 
Előterjesztés 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya törvényességi 
felhívással élt az Önkormányzat irányában, melyben jelezték, hogy az önkormányzati 
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja csökkentésének eseteit nem a települési képviselők 
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségterítéséről szóló 20/2014.(XII.16.) számú 
önkormányzati rendeletében, hanem Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában célszerű szabályozni. 

A Cserkeszőlői Községi Önkormányzat belső ellenőrzését végző gazdasági társaság helyett 
2020. évtől az East Audit Zrt. került vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatásra. A 
változás tényét az SZMSZ-ben szükséges rögzíteni  

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

Cserkeszőlő, 2020. július 8. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020.(VII/13.) 
számú önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
3/2015.(II.17.) számú rendelet módosításáról. 
 

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

1.§ 

 

31. §/A 

(1) A képviselő tiszteletdíjának 

a) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni kell, ha a képviselő testületi vagy 

bizottsági ülést igazolatlanul mulaszt távolmaradásával. A csökkentés havonta a 

tiszteletdíj havi összegének 10 %-a; egy évig. 

b) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő nem vesz részt a 

döntéshozatalban, illetve általa vállalt döntés végrehajtásában. A csökkentés maximum 

a tiszteletdíj havi összegének 15 %-a lehet; egy évig 

c) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő a rábízott, illetve 

önként vállalt, az a)-b) pontba nem tartozó feladatát nem látja el. A csökkentés maximum 

a tiszteletdíj 25 %-ig terjedhet egy évig. 

 

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

megfelelő színvonalon látja el munkáját vagy igazolatlanul hiányzik. 

 

(3) A tiszteletdíj csökkentéséről: 

a) képviselő esetében a Képviselő-testület, 

b) A bizottság nem képviselő tagja esetében a bizottság dönt. 

c) A képviselő bizottságbeli nem megfelelő működését a bizottság vagy a jegyző jelzi a 

képviselőtestület felé. 

 

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

dönt. 

 

 

 

 



2.§ 

 

42. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

A belső ellenőrzést megbízási szerződés keretében a East-Audit Zrt. (4025 Debrecen, 

Szécheny út 15.) végzi, a képviselő-testület minden évben belső ellenőrzési ütemtervet 

fogad el. 

 

3.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 
 

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

 



6. 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:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 

Előterjesztés 

 
 

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! 

Szükségesség vált fenti rendelet módosítása, amely értelmében a korábban érvényben lévő 

szabályozás, amely szerint a közútkezelői hozzájárulás egy alkalomra vagy 30 napig terjedő 

időtartamra adható ki, akként változna, hogy a közútkezelői hozzájárulás a kiadástól számított 

egy évig érvényes. 

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

módosítását.  

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (VII.13.) 
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 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.  

 

A közútkezelői hozzájárulás a kiadástól számított egy évig érvényes.  

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 
 

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

 



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatójának kérelme   
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

 
 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatójának kérelme 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gál Bertalan a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója az alábbi kéréssel 

fordult a Képviselő-testülethez.  

 

2020.július 20.-tól az alábbi új programokat és szolgáltatásokat szeretnék a fürdő 

intézményébe bevezetni: 

 

- babaúszás 08.30.-10.00 időtartamban – jegy ár javaslata: 2.000 Ft / fő ( baba+egy fő 

felnőtt ) , további kísérő személy: 1.500 Ft. A jegy reggel 08.00 órától délelőtt 10.30. 

percig szólna.  

- vízi fittness, vízi aerobik – díjmentesen igénybe vehető a napi belépőjegy megváltását 

követően 

- szervezett, tematikus szauna programok ( szauna szeánszok ) 3 alkalommal . A napi 

belépőjegy és a szauna belépő megváltásán túl egyelőre +500 Ft/fő/alkalom szeánsz 

díj bevezetését javasolja. Későbbiekben, ha az igény jelentős lesz a fentieken 

változtathatni is lehetne.  

 

Mindegyik program egyelőre kísérleti jelleggel szombatonként, szakképzett segítő irányítása 

és felügyelete mellett kerülne lebonyolításra! Az ő díja 35.000 Ft / nap lenne, melyről számlát 

állít ki.  

 

A babaúszást a beltéri tanuló medencében lehetne megszervezni; így azon szinte korlátlan 

létszámmal lehet részt venni.  

 

A szauna szeánszokon alkalmanként maximum 20 fő vehet részt!  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatásár.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 7.  

 

 

                       Varga Attila  

                      polgármester 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 2020. évi 

megállapításáról szóló 19/2019.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester  

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

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 2020. évi 
megállapításáról szóló 19/2019.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szükségessé vált Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 2020. évi 
megállapításáról szóló rendelet módosítása. 
 
A Napsugár Étterem az ital és étlap bővítését javasolja a mellékelt árlap alapján.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 8. 
 
 

                 Varga Attila   
                polgármester 

 



Napsugár Étterem    Beszerzési ár   Eladási ár 

 

Ági szörp (5cl szörp-5dl szóda)   31.-/5cl + szóda  4ft/dl  100.-/dl 

Kalumba Gin (3cl, 5cl)    340.-/5cl    750.-/5cl 

Carling(cherry, alma)    315.-/üveg    590.-/üveg 

Ludányi Borok( fehér, vörös, rozé)  122.-/dl   300.-/dl 

Jameson      385.-/5cl   990.-/5cl 

Fütyülős pálinka     235.-/5cl   700.-/5cl 

 

 

 

Grill pavilon     Beszerzési ár   Eladási árak 

 

Roston csirmell + köret     405.-     2490.- 

Rántott csirke, sertés szelet + köret  504.-    1990.- 

Rántott sajtvariációk (6 és 9db)  336.-/    1190.-/1590.- 

Gyros tál      260.-/20dkg   1990.- 

(gyroshús, hasábburgonya, saláta, öntet)  94.-/10dkg, 

99.-/10dkg    

Hamburger tál     408.-    1490.- 

 (buci, marhahús, saláta, öntet)    

Amerikai Hot-Dog    340.-    990.- 

(hot-dog kifli, virsli, sülthagyma, saláta, öntet) 

Grill szendvics     413.-    1290.- 

(ciabatta, roston hús, sült burgonya, saláta, öntet) 

Hasábburgonya     94.-/20dkg   490.- 

Steak burgonya     115.-/20dkg   690.-  

Friss kevert saláta    200.-/20dkg   690.- 

Sült hagymakarika    160.-    690.- 

 



10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A Cserkeszőlő, Beton út 9. szám alatti ingatlan egészséges ivóvízzel történő ellátására   
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

 
 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

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

 

Előterjesztés 
 

A Cserkeszőlő, Beton út 9. szám alatti ingatlan egészséges ivóvízzel történő 
ellátására   

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pécsi Tamásné Cserkeszőlő, Beton út 9. szám alatti lakos 2018. július 4-én kérelmet nyújtott 
be az Önkormányzathoz annak érdekében, hogy a tulajdonában lévő Beton út 9. szám alatti 
ingatlan vezeték ivóvízzel történő ellátását oldja meg. 2019. február 4-én írt levelében kérte 
ingatlana szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozásának megoldását is.  
 
Szóbeli egyeztetéseket követően 2018. december 7-én megkerestük a BÁCSVÍZ Víz- és 
Csatornaszolgáltató ZRT Műszaki Osztályát azzal, hogy megoldási lehetőséget ajánljon a 
kérelem, valamint a kérelmezővel szomszédos ingatlanok – Forrás utca és Kuna József utca 
között a Beton út melletti ingatlanok – ivóvízzel való ellátásának lehetőségére, Pécsi Tamásné 
ingatlanának szennyvízhálózatra történő rácsatlakozására, valamint ennek anyagi vonzatára 
vonatkozóan.  
 
A megkeresés alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató ZRT a Forrás utca és Kuna 
József utca közötti gerincvezeték kiépítésére és a erről 2 ingatlan ellátására vonatkozóan 
árajánlatot adott, mely szerint ennek becsült bekerülési költsége 5.770.000,-Ft+ÁFA 
tervezéssel és kivitelezéssel, Pécsi Tamásné ingatlanának szennyvízhálózatra történő 
rácsatlakozási lehetősége becsült költség szerint 2.200.000.- Ft.   
 
Az ivóvíz gerincvezetékről további ingatlanok is elláthatók, melyek a költséget természetesen 
tovább emelik.  
2019. április 4-én tájékoztattuk Pécsi Tamásnét arról, hogy a fentiekben is megjelölt 
költségeket az Önkormányzat költségvetésébe nem tervezte, így azok megvalósítására nem 
kerülhet sor.   
 
2019. áprilisban Vona Ferenc tervezőtől árajánlatot kért az Önkormányzat a Forrás utca és 
Kuna József utca között a Beton úton ivóvíz gerincvezeték létesítésére vonatkozó tervek 
elkészítésére és engedélyezésére. Akkor az árajánlat szerint a vízjogi engedélyes terveket 
650.000,- Ft + ÁFA költségért vállalja, melyet május 07-én 610.000.- Ft + 0 % ÁFA összegre 
csökkentette. Ezen ár nem tartalmazta az engedélyezési eljárás díját, melynek becsült költsége  
100.000,- Ft. A tervek a mai napig nem készültek el, engedélyezésre nem kerültek.  
Pécsi Tamásné telefonon többször érdeklődött az ivóvíz gerincvezeték és bekötővezeték 
kiépítésével kapcsolatban, akit tájékoztattunk arról, hogy a megvalósítás első lépése a tervek 



elkészülése, engedélyezése, önkormányzati döntés a megvalósításáról, valamint pályázati úton 
a kivitelező kiválasztása és megvalósulás. Erre vonatkozóan időpontot meghatározni nem 
tudunk. Erről 2020. március 4-én beadott kérelme alapján 2020. áprilisban levélben is 
tájékoztattuk. Tájékoztatásunkat Pécsi Tamásné nem fogadta el, ezért a kérésével a Jász-
Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályához fordult.  
 
A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya Pécsi Tamásné kérelmét megvizsgálta és bár tájékoztattuk arról, hogy a 
kérelmet nem utasította el az Önkormányzat annak magas költsége ellenére sem, 
törvényességi felhívásában felhívta a képviselő-testületet, hogy: 
 

•  „2020. július 26. napjáig tárgyalja meg a felhívást és szüntesse meg a 
jogszabálysértést, 

•  a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétől és 
•  intézkedéséról (vagy egyet nem értéséről) legkésőbb a törvényességi felhívásban 

megjelölt határidő leteltét követő 3 napon belül értesítsen. „ 
 
Fentiek végrehajtása céljából telefonon megkerestük a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató 
ZRT Kunszentmártoni Vezetőjét, hogy szóbeli tájékoztatást kapjunk arra vonatkozóan, hogy 
kiépíthető-e a Forrás utcában közkifolyó az ingatlantól 150 m-en belül és ennek milyen 
költségvonzata van, ugyanis a megjelölt határidőig nem oldható meg az ivóvíz gerincvezeték 
kiépítése. A szóbeli tájékoztatás szerint mintegy 4-500.000,- Ft + ÁFA költségből megoldható 
a közkifolyó létesítése, mellyel eleget tud tenni az önkormányzat a felhívásban előírtaknak és 
a későbbiekben az elkészült tervek alapján és anyagi lehetősége függvényében tudja 
megvalósítani a gerincvezeték kiépítését.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatására és a közkifolyó létesítésének 
megrendelésére vonatkozó jóváhagyó döntésük meghozatalára.  
 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 7.  
 
 
                     Varga Attila  
                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tulajdonában lévő bálázó gép értékesítése 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

ELŐTERJESZTÉS 

Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tulajdonában lévő bálázó gép értékesítése 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft tulajdonát képezi egy Fortschritt K454-es bálázó gép. 

 

Fenti gépet a Kft értékesíteni kívánja. Amennyiben a képviselő-testület ehhez hozzájárul 

szükséges a gép tekintetében független értékbecslő megbízása, majd ezt követően a gép 

értékesítése céljából pályázat kiírása.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd a 

fentiekben határozatot hozni.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 08. 

 

                                  Varga Attila sk. 

                                    polgármester 

  



 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének     /2020. (VII.13.) számú határozata a 
Fortschritt K454-es bálázó gép értékesítéséről 
 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és akként határozott, 

hogy a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft tulajdonát képező  Fortschritt K454-es bálázó 

gépet értékesíti és felhatalmazza a tulajdonost az értékesítés - törvények szerinti - lefolytatására.  

 

Erről értesül:  -  Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft 

                      -  Gazdálkodási Csoport Helyben 

             - Képviselő-testület Helyben 

   - Varga Attila polgármester 

   - dr. Tóth Dániel jegyző  

 

 

kmf. 

 

Varga Attila sk.        dr. Tóth Dániel sk. 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 



12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság 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 

 
 

Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesülete kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 

amely alapján a Cserkeszőlő, Kuna József utca 20. (743 hrsz.). ingatlant, mely az 

Önkormányzat tulajdonában van, közösségi épület céljára ingyenes szívességi használatba 

kérik tőlünk. 

 

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

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



Szívességi használati szerződés 

 

mely létrejött 

egyrészről másrészről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 5465 Cserkeszőlő, Nyaraló utca 2. 

Képviseli: Varga Attila polgármester Képviseli: Kovács Sándorné elnök 

Törzskönyvi azonosító szám: 732923 Nyilvántartási szám: 16-02-0002660 

Adószám: 15732925-2-16 Adószám: 18751275-1-16 

továbbiakban mint használatba adó továbbiakban mint használatba vevő 

 

együttesen felek, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A használatba adó kizárólagos tulajdonában áll a Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Földhivatal ingatlannyilvántartásában Cserkeszőlő, Kuna József utca 20. (743 hrsz.) alatt 

felvett ingatlan, melyet használatba adó használatba ad, használatba vevő használatba 

vesz 2020. július 14. napjával. 

A használat ingyenes, közösségi épület céljára történik szívességi használatként. 

Használatba vevő mint egyesület, többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (7) bekezdése szerinti kulturális szolgáltatásra, 

a kulturális örökség helyi védelmére; a helyi közművelődési tevékenység támogatására 

irányuló tevékenységet végez. 

2. Használatba vevő jelen szerződésben szereplő ingatlant telephelyként megjelölheti 

hivatalos dokumentumaiban, valamint a hivatalos bírósági nyilvántartásban. 

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Lakáshasználó az ingatlant berendezett, bútorozott 

állapotban veszi birtokba.  

4. A lakáshasználat során köteles a berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen 

használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a berendezési tárgyak 

állapotát rongálná. A használatba vevő köteles a szerződés megszűnésekor a szokásos 

használattal járó romlást leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a lakást a 

használatba adó birtokába. 



5. Használatba vevő az ingatlanon felújítást, átalakítást a használatba adó külön írásos 

engedélyével végezhet azzal, hogy a beruházott értéket a használatba vevő a használat 

végeztével semmilyen formában nem követelheti vissza. 

6. Felek közös megegyezése alapján a használati időtartam legalább öt évre szól, melyet 

felek írásban egy hónapos felmondással indokolás nélkül felmondhatnak. Használatba 

adó felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy használatba adó, amikor erre módja van, de legalább 

évente egyszer jogosult a használat szerződésszerűségét és rendeltetésszerűségét 

ellenőrizni. 

8. Használatba vevő köteles a használat fennállása alatt a részére biztosított ingatlanrészt 

rendeltetésszerűen, a tulajdonos érdekeinek sérelme nélkül használni. Felelős minden 

olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. 

9. Használatba adót rendkívüli felmondási jog illeti meg a rendeltetésellenes használat 

esetén. 

10. Használatba adó szavatol azért, hogy a használatba vevő használati jogát harmadik 

személy ne zavarja és korlátozza. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 

ingatlant további bérbe, használatba nem adja. 

11. Használatba vevő a használat megszűnését követő 5 napon belül az ingatlant az átadáskori 

állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a használatba adó részére visszaadni. 

 

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 14. 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

Varga Attila Kovács Sándorné 

polgármester elnök 



13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Kiss Pál István vételi ajánlatáról 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kiss Pál István vételi ajánlatáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában van a Szelevény, 067/62. helyrajzsámú 
85,3384 ha területű, 2940,41 AK értékű szántó művelési ágú ingatlan 3212/588082-ed 
tulajdoni része, amely 16,06 AK. 
 
Kiss Pál István Kunszentmárton, Szentesi út 27/A. szám alatt lakos (családi gazdálkodó) vételi 
ajánlatot tett fenti önkormányzati ingatlanra. A vételi ajánlat 60.000 Ft/AK, azaz 963.600 Ft. 
Kiss Pál István vételi ajánlatában tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a művelése alatt 
lévő földek környékén szeretne vásárolni területeket, hogy a gazdaságát bővíteni tudja. 
Elsődleges célja az érintett terület egészén öntözőrendszer kialakítása. Kiss Pál István kéri  
önkormányzatunkat, hogy amennyiben fenti földterület értékesítésre kerül, arról tájékoztassuk 
az általa megadott elérhetőségeken. 
 
A Szelevény 067/62. helyrajziszámú ingatlan (0,4657 ha; 16,06 AK) 2019. március 25. napján 
kelt haszonbérleti szerződés szerint 2023. december 31. napjáig haszonbérbe van adva az 
ADOSZ Alföldi Dohánytermesztő Szövetkezetnek. 
 
Javaslom, hogy a haszonbérleti szerződés lejártát követően tegyen Kiss Pál László újra vételi 
ajánlatot Önkormányzatunknak és akkor döntsön a Képviselőtestület, hogy értékesítésre kerül-
e a földterület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését fenti vételi ajánlat ügyében. 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 08. 
 
                                  Varga Attila sk. 
                                    polgármester 
  



 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének     /2020. (VII.13.) számú határozat - Kiss Pál 
István vételi ajánlatáról – Szelevény, 067/62. 
 

Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete akként határozott, hogy Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Szelevény, 067/62. helyrajziszámú, szántó művelési ágú 
ingatlan 3212/588082-ed tulajdoni része 2023. december 31. napjáig nem kerül értékesítésre, 
mivel fent nevezett időpontig haszonbérbe van adva az ADOSZ Alföldi Dohánytermesztő 
Szövetkezetnek. Kiss Pál István Kunszentmárton, Szentesi út 27/a. szám alatti lakos (családi 
gazdálkodó) vételi ajánlatát jelenleg nem fogadjuk el.  
Javasoljuk, hogy a haszonbérleti szerződés lejártát követően tegyen újra vételi ajánlatot és 
akkor fog dönteni a Képviselőtestület arról, hogy fent megjelölt terület értékesítésre kerül-e. 
 

Erről értesül:  -  Kiss Pál István Kunszentmárton, Szentesi út 27/a. 
                      -  Gazdálkodási Csoport Helyben 
             - Képviselő-testület Helyben 
 
 

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

 
 

 

 

 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Mintagazdaság létrehozása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 
 

Mintagazdaság létrehozása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A koronavírus okozta válsághelyzet megmutatta, hogy Cserkeszőlő Községnek el kell azon 

gondolkodnia, hogy a turizmus, mint egyedüli bevételi forráson kívül esetlegesen 

megpróbáljon-e egy attól független, bevételt generáló vállalkozást létrehozni. 

Ennek során keletkezett a mintagazdaság létrehozásának ötlete, mely mind további  

munkahelyeket teremtene községünkben, mind bevételi forrást jelenthetne a költségvetésünk 

számára.  

A mintagazdaság létrehozásához felmerült, hogy az önkormányzat megvásárolja a magyar 

államtól Cserkeszőlő 02/58 hrsz.-ú területet, mely a Forrás utca 12-16 szám alatt található és 

kb 5,6 ha nagyságú.  

Fenitek alapján elkészítésre került egy a mintagazdaság kialakítását beindító terv, melyet jelen 

előterjesztéshez mellékelek. 

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

mintagazdaság beindításáról és arról, hogy az önkormányzat a fenti a területet tekintetében 

vételi ajánlatot tegyen a magyar államnak.  

Cserkeszőlő, 2020. február 21. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  
























