
Cserkeszőlő Község 

 Polgármesterétől 
  5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 25-én (kedden) 17,00 órakor 
rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.  
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Házasságkötő terem 
 
Napirend előtt: 
 

- Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: polgármester 
 

- Interpelláció 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. 2022. évi létszám és bér jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 

 

2. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.  
Előadó: jegyző 

 

3. Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.  
Előadó: jegyző 

 

4. Döntés a Kúria kert kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban (későbbi 
kiküldéssel). 
Előadó: polgármester 

 

5. Pályázatokról döntés (későbbi kiküldéssel). 
Előadó: polgármester 

 

6. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet. 
Előadó: jegyző 

 
7. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékéről szóló 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: jegyző 

 

8. A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 
40/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: mb. fürdővezető 

 

9. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: mb. fürdővezető 



 

10. Munkaruha szabályzat elfogadása. 
Előadó: polgármester 

 

11. Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. „V.A” 2021.01.01.-2021.09.27. közötti 
tevékenységet lezáró időszakról. 
Előadó: ügyvezető 

 

12. PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartása. 
Előadó: intézményvezető 

 

13. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatási kérelme. 
Előadó: polgármester 

 

14. Szabóné Gonda Katalin címer használati kérelme. 
Előadó: polgármester 

 

 

Zárt ülés: 
 

1. Turisztikai koncepció - Fürdő út rekonstrukció - (későbbi kiküldéssel). 
Előadó: polgármester 

 
 
Cserkeszőlő, 2022. január20. 
 
  
 
 
 Varga Attila sk. 
 polgármester  



1. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
2022. évi létszám és bér jóváhagyása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.19. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető helyettes 
 
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   

 
 
 



2022. évre tervezett személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 

 

1. Polgármesteri Hivatal 
 

-Tervezett létszám:    22 fő 

-Személyi juttatások összesen:  123 049 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér     107 445 e Ft/év  

Normatív jutalmak         3 640 e Ft/év 

Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj         3 000 e Ft/év 

Jubilleumi jutalom            800 e Ft/év 

Béren kívüli juttatások         5 830 e Ft/év 

Közlekedési költségtérítés         1 100 e Ft/év 

Egyéb költség térítés            534 e Ft/év 
Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai            600 e Ft/év 

Egyéb külső személyi juttatások            100 e Ft/év 
-Munkaadót terhelő járulék: 18 178 e Ft/év 

 

2. Községi Önkormányzat 
 

- Tervezett létszám:    34 fő + 6 fő közfogl. 

- Személyi juttatások:   188 766 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér 128 711 e Ft/év 

Normatív jutalmak 5 291 e Ft/év 
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési 
díj 3 500 e Ft/év 

Béren kívüli juttatások 960 e Ft/év 

Közlekedési költségtérítés 474 e Ft/év 

Egyéb költség térítés 721 e Ft/év 
Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai 11 180 e Ft/év 
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz 

6 500 e Ft/év 

Választott tisztségviselők juttatásai 28 429 e Ft/év 

Egyéb külső személyi juttatások 3 000 e Ft/év 
-Munkaadót terhelő járulék: 24 544 e Ft/év 

 



3. Fürdő és Gyógyászati Központ 
 

- Tervezett létszám:  139 fő 

- Személyi juttatások:  667 347 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér     542 195 e Ft/év  
Normatív jutalmak       36 561 e Ft/év  
Jubilleumi jutalom         1 311 e Ft/év  
Közlekedési költségtérítés         2 015 e Ft/év  
Egyéb költség térítés         2 697 e Ft/év  
Lakhatási támogatás            695 e Ft/év  

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai       59 933 e Ft/év  
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.         8 140 e Ft/év  
Egyéb külső személyi juttatások       13 800 e Ft/év  

-Munkaadót terhelő járulék: 86 760 e Ft/év 

 

4. Petőfi Sándor ÁMK   

 

- Tervezett létszám:   34 fő 

- Személyi juttatások:  157 651 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér        138 821 e Ft/év  
Normatív jutalmak           6 122 e Ft/év  

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra 
             700 e Ft/év  

Jubilleumi jutalom           2 500 e Ft/év 
Közlekedési költségtérítés              420 e Ft/év 
Egyéb költség térítés              670 e Ft/év 

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai           7 918 e Ft/év  
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.              500 e Ft/év 

-Munkaadót terhelő járulék: 20 497 e Ft/év 

 

Összes létszám:      229 fő + 6 fő közfogl. 

Összes éves személyi juttatás:  1 136 813 e Ft//év 

Összes munkaadót terhelő járulék:     149 979 e Ft/év 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(I…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- a 2022. évi létszám és bér jóváhagyásáról. 
 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi létszám és bér 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a 2022. évre tervezett személyi juttatások 
és munkaadót terhelő járulékok című, 1. számú mellékletben szereplő létszám és bérköltség adatokat 
elfogadja. 
 
Felkéri a gazdálkodási csoportot, hogy az elfogadott bér és létszám adatok a 2022. évi költségvetésbe 
tervezze be. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai - Helyben 
 - Gazdálkodási csoport – Helyben 
 - Munkaügyi csoport – Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



1. számú melléklet: 
 
 

2022. évre tervezett személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 

 

1. Polgármesteri Hivatal 
 

-Tervezett létszám:    22 fő 

-Személyi juttatások összesen:  123 049 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér     107 445 e Ft/év  

Normatív jutalmak         3 640 e Ft/év 

Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj         3 000 e Ft/év 

Jubilleumi jutalom            800 e Ft/év 

Béren kívüli juttatások         5 830 e Ft/év 

Közlekedési költségtérítés         1 100 e Ft/év 

Egyéb költség térítés            534 e Ft/év 
Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai            600 e Ft/év 

Egyéb külső személyi juttatások            100 e Ft/év 
-Munkaadót terhelő járulék: 18 178 e Ft/év 

 

2. Községi Önkormányzat 
 

- Tervezett létszám:    34 fő + 6 fő közfogl. 

- Személyi juttatások:   188 766 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér 128 711 e Ft/év 

Normatív jutalmak 5 291 e Ft/év 
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési 
díj 3 500 e Ft/év 

Béren kívüli juttatások 960 e Ft/év 

Közlekedési költségtérítés 474 e Ft/év 

Egyéb költség térítés 721 e Ft/év 
Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai 11 180 e Ft/év 
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz 

6 500 e Ft/év 

Választott tisztségviselők juttatásai 28 429 e Ft/év 

Egyéb külső személyi juttatások 3 000 e Ft/év 
-Munkaadót terhelő járulék: 24 544 e Ft/év 



 

3. Fürdő és Gyógyászati Központ 
 

- Tervezett létszám:  139 fő 

- Személyi juttatások:  667 347 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér     542 195 e Ft/év  
Normatív jutalmak       36 561 e Ft/év  
Jubilleumi jutalom         1 311 e Ft/év  
Közlekedési költségtérítés         2 015 e Ft/év  
Egyéb költség térítés         2 697 e Ft/év  
Lakhatási támogatás            695 e Ft/év  

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai       59 933 e Ft/év  
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.         8 140 e Ft/év  
Egyéb külső személyi juttatások       13 800 e Ft/év  

-Munkaadót terhelő járulék: 86 760 e Ft/év 

 

4. Petőfi Sándor ÁMK   

 

- Tervezett létszám:   34 fő 

- Személyi juttatások:  157 651 e Ft/év 

Összetétele a következő: 

Tv. Szerinti illetmény, munkabér        138 821 e Ft/év  
Normatív jutalmak           6 122 e Ft/év  

Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra 
             700 e Ft/év  

Jubilleumi jutalom           2 500 e Ft/év 
Közlekedési költségtérítés              420 e Ft/év 
Egyéb költség térítés              670 e Ft/év 

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai           7 918 e Ft/év  
Mv.-re ir.e.jv.nem saját fogl. Fiz.              500 e Ft/év 

-Munkaadót terhelő járulék: 20 497 e Ft/év 

 

Összes létszám:      229 fő + 6 fő közfogl. 

Összes éves személyi juttatás:  1 136 813 e Ft//év 

Összes munkaadót terhelő járulék:     149 979 e Ft/év 



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.19. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A polgármester és alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) határozza meg. 2022. január 1-én lépett hatályba a Mötv. 
71. § (2) és (4) bekezdésének módosítása, mely szerint szükséges módosítani a polgármester illetményét 
és költségtérítését. 
 
Mötv. 
71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 Ft. 
 

71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. 
 
A polgármester illetményének megállapításánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése a polgármesterre alkalmazni rendeli a Kttv. 131. 
§ (1) bekezdését, mely szerint az illetményt 100 forintra kerekítve kell megállapítani.  
 

Fentiek alapján a főállású polgármester illetménye az 1 300 000 Ft 60%-a, azaz 780 000 Ft. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
../2022.(I...)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a polgármester illetményéről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja értelmében Varga Attila polgármester 
illetményét 2022. január 1. napjától havi 780 000 Ft, azaz hétszáz-nyolcvanezer forintban állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 - Gazdasági csoport – helyben 
 
 
 



Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Ez alapján a főállású polgármester költségtérítése 780 000 Ft 15%-a, azaz 117 000 Ft.  
 
 
Határozati javaslat:  
 
../2022.(I...)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a polgármester költségtérítéséről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése értelmében Varga Attila polgármester költségtérítését 
2022. január 1. napjától havonta 117 000 Ft, azaz száztizenhétezer forintban állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 - Gazdasági csoport – helyben 
 
 
 
Az illetmény és költségtérítés megállapítása során figyelemmel kel lenni az Mötv. 49. § (1) 
bekezdésében foglaltakra is, azaz az adott ügyben a személyes érintettséget be kell jelenteni és a 
kizárásról az érintett kezdeményezésére, vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a 
képviselő-testületnek döntenie kell.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.01.19. 
        

 
 Dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 

 
  
 



Határozati javaslat: 
 
 
 
 
…./2022.(I…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- a polgármester személyes érintettségéről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Attila polgármestert személyes 
érintettsége miatt kizárta a polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról szóló 
döntésből, valamint a határozathozatalból.  
 
 
Erről értesül:  - Varga Attila polgármester – Helyben 

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

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



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.19. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A polgármester és alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) határozza meg. 2022. január 1-én lépett hatályba a Mötv. 
71. § (2) és (4) bekezdésének módosítása, mely hatással van az alpolgármester illetményére és 
költségtérítésére is. 
 
Mötv. 
80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 
illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 
70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
 
80. § (1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 
összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 
illetménye 90%-át. 
 
Az alpolgármester illetményének megállapításánál alkalmazni kell a Kttv. 131. § (1) bekezdését, mely 
szerint az illetményt 100 forintra kerekítve kell megállapítani.  
 
A fentiek alapján a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy az alpolgármester illetménye a 
polgármester illetményének (780 000 Ft) hány százaléka legyen. 
Az Mötv. alapján 70-90% (546 000 Ft – 702 000 Ft). 
 
Polgármester úrral történő előzetes egyeztetés alapján a polgármester illetményének 90%-ában javaslom 
meghatározni az alpolgármester illetményét, melynek összege 702 000 Ft. 
 
Határozati javaslat:  
 
../2022.(I...)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 az alpolgármester illetményéről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés értelmében Horváth Attila főállású alpolgármester 
illetményét 2022. január 1. napjától havi 702 000 Ft, azaz hétszázkettőezer forintban állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 - Gazdasági csoport – helyben 



 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
../2022.(I...)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 az alpolgármester költségtérítéséről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése értelmében Horvát Attila főállású alpolgármester 
költségtérítését 2022. január 1. napjától havonta 105 300 Ft, azaz százötezer-háromszáz forintban 
állapítja meg. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Munkaügyi csoport – helyben 
 - Gazdasági csoport – helyben 
 
 
 
Az illetmény és költségtérítés megállapítása során figyelemmel kel lenni az Mötv. 49. § (1) 
bekezdésében foglaltakra is, azaz az adott ügyben a személyes érintettséget be kell jelenteni és a 
kizárásról az érintett kezdeményezésére, vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a 
képviselő-testületnek döntenie kell.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.01.19. 
        

 
 Dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 

 
  
 



Határozati javaslat: 
 
 
 
 
…./2022.(I…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- az alpolgármester személyes érintettségéről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Attila alpolgármestert személyes 
érintettsége miatt kizárta az alpolgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról szóló 
döntésből, valamint a határozathozatalból.  
 
 
Erről értesül:  - Horváth Attila alpolgármester – Helyben 

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

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



6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022. 01.25.  

 
 
Készítés ideje:   
2022. 01. 17. 

 
Készítette:   
Pappné dr. Czakó Petra aljegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

A helyi közművelődésről szóló …/2022. (I.25.) sz. rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 

helyi közművelődésről szóló, több alkalommal módosított, 11/2003. (III. 26.) sz. rendeletével 

(továbbiakban: Rendelet) kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívással élt, melyben 

felhívta az Önkormányzat figyelmét a Rendelettel kapcsolatos aggályaira. 

 

Fentiekre tekintettel szükségesnek tartom egy új, a hatályos jogszabályi környezetnek 

megfelelő közművelődési rendelet megalkotását. Az új rendelet tervezete az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Javaslom az új rendelet elfogadását. 

 

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

 

Cserkeszőlő, 2022. január 19. 

 

 

 

Varga Attila sk. 

                polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I. 25.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi közművelődésről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat – a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi 
közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén található közművelődési intézményre, annak fenntartóira, működtetőire és 
alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2. § 

(1) Az Önkormányzat adottságaira és a Kultv. 76. § (3)-(4) bekezdéseire figyelemmel megszervezi a 
közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő feladatait biztosítja a 
következők szerint: 
a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét; 
b) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi 

rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain; 
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, költségvetési 
szervként működő Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő (5465 Cserkeszőlő, 
Szinyei Merse Pál út 1.) (továbbiakban: PS ÁMK) intézményén keresztül látja el. 



2 

(2) A PS ÁMK egy több funkciót ellátó /nevelés, óvodáztatás, könyvtári feladatok és közművelődés/, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, melynek alapító okiratát, költségvetését, 
szervezeti és működési szabályzatát és munkatervét a képviselő-testület fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásába bevonhatja az Önkormányzat nem 
közművelődési alapfeladatú intézményeit, a helyben működő alapítványokat, civil szervezeteket, 
gazdasági társaságokat, melyre vonatkozóan a „A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában 
együttműködő partnerek” alcím rendelkezései alkalmazandóak. 

(4) Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez 
készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

4. § 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 
intézmény – PS ÁMK –, illetve az alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a saját költségvetéséből finanszírozza, amelynek 
forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, önkormányzati támogatás, az 
intézmény saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz 
szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatait vagy egyéb feladatok 
ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató 
személyeket, szervezeteket. 

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek 

5. § 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába közművelődési tevékenységet 
is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és 
alkalmazottait is bevonhatja, így különösen: 
a) nevelési- oktatási intézményeket, 
b) a településen működő civil szervezeteket, 
c) egyházakat, 
d) a helyi értéktár bizottságot, 
e) gazdasági társaságokat. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra közművelődési megállapodást köthet a Kultv. 
79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A 
közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79. § (2)-(4) bekezdéseiben előírt 
kötelezettségeket. 
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Záró rendelkezések 

6. § 

Hatályát veszti a Helyi közművelődésről szóló 11/2003. (III.26.) önkormányzati rendelet. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.  január …. 
 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–7. §-hoz  

Törvényességi észrevétel miatt szükségessé vált a korábbi rendelet módosítása. 



7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.13. 

 
Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fenti rendelet módosítását az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény változása indokolja, mely 

szerint a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés jegyző általi 

engedélyezésére nyitva álló határidő a korábbi 8 napról 5 napra módosult. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az anyakönyvi rendelet 

elfogadására. 

Cserkeszőlő, 2022. január 18. 

 

                                                                                                            dr. Tóth Dániel sk. 
                                                                                                                   jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I. ….) önkormányzati 
rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről szóló Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III. 29.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékéről szóló 6/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „8 napon belül 
dönt” szövegrész helyébe az „5 napon belül dönt” szöveg lép. 

2. § 

Ezen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.01…. 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester  jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény változása miatt szükségessé vált a rendelet 
módosítása. 



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltett szálláshelyek díjtételeiről szóló 

40/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.10. 

 
Készítette:   
Döme Péter Pál mb. fürdővezető, főmérnök 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Döme Péter Pál mb. fürdővezető, főmérnök 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Tárgy: 

A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 40/2021 

(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Előterjesztő:  

Döme Péter Pál, Főmérnök 

 

Készítette: 

Döme Péter Pál 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2021. november 29.-én elfogadott szálláshely díjtételeket felülvizsgálva, merült fel a kemping 

tárolási díjtétel megváltoztatása. Tekintettel a korábbi években alkalmazott szerény (500 

Ft/nap) díjra, elmondható, hogy kialakult egy olyan rendszeresen visszajáró vendégkör, amely 

éppen a kedvező ár-érték arány miatt, szezonban és szezonon kívüli időszakban egyaránt a 

fürdőnk szolgáltatásait válassza. 

Szem előtt tartva a szezonon kívüli időszak kihasználatlanságát, és a fentebb említett, - 

meglehetősen ár érzékeny - vendégkör, igényeinek nagyobb fokú kielégítését, javaslom a 

40/2021. számú önkormányzati rendelet alábbi módosítását. 

3. melléklet: 

KEMPING ÁRAI 

Szállásdíj típus Egységár 

Felnőtt szállásdíj 2.500 Ft/éj 

Gyermek szállásdíj (14 éves korig) 2.000 Ft/éj 

Területhasználati díj, /80m2  1.800 Ft/éj 

Sátorhely /20m2 1.000 Ft/éj 

Áramdíj 1.000 Ft/éj 

Kutyadíj 700 Ft/éj 

Telepített lakókocsi területhasználati díj, főszezon 1.800 Ft/éj 

Telepített lakókocsi területhasználati díj, elő és utószezon 1.200 Ft/éj 

Ebéd/Vacsora (szűkített étlap a félpanziós étkezésekhez) 2.490 Ft/adag 

Reggeli 2.450 Ft/adag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

További módosítást/ javítást igényel a Rendeletben az üdülőházak vendégei részére bevezetett 

parkolási díjtétel, amelyről - az rendelet felülvizsgálata során – kiderült, hogy helytelenül került 

rögzítésre.  

A javasolt módosítás: 

 

2. melléklet 

ÜDÜLŐHÁZAK ÁRAI 

 Elő-és utószezon 
10.01.-04.30. 

 
 

Főszezon 
05.01.-09.30. 

 
 

Bungalow árak 8.000Ft/fő/éj 9.000 Ft/fő/éj 

2 fő részére 16.000 Ft/éj 18.000 Ft/éj 

3 fő részére 24.000 Ft/éj 27.000 Ft/éj 

4 fő részére 32.000 Ft/éj 36.000 Ft/éj 

Vendégház szoba árak 6.500Ft/fő/éj 7.500Ft/fő/éj 

1 fő részére 6.500 Ft/éj 7.500 Ft/éj 

2 fő részére 13.000 Ft/éj 15.000 Ft/éj 

3 fő részére 19.500 Ft/éj 22.500 Ft/éj 

Faházak árai   

2 fő részére 25.000Ft/éj 30.000 Ft/éj 

3 fő részére 33.000Ft/éj 36.000 Ft/éj 

4 fő részére 40.000Ft/éj 44.000 Ft/éj 

5 fő részére 45.000Ft/éj 50.000 Ft/éj 

6 fő részére 54.000Ft/éj 60.000 Ft/éj 

Gyermek szállásdíj 3-13,99 éves korig 6.000 Ft/fő /éj 3-13,99 éves korig 6.500 Ft/fő /éj 

Kutyadíj 2.000 Ft/éj 

Ebéd/Vacsora (szűkített étlap a félpanziós 
étkezésekhez) 

2.490 Ft/adag 

Reggeli 2.450 Ft/adag 

Pótágy: 6.000Ft/éj 6.500Ft/éj 

1 éjszakás felár ------------------- 1.500 Ft/éj 

 

 

 

Kérem a javasolt módosítások végrehajtását, tisztelettel: 

 

       Döme Péter Pál 

               mb. Intézményvezető 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (I. 25.) önkormányzati 
rendelete 

A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 

40/2021.(XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 
Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 40/2021.(XI.29.) sz. 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 40/2021. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Hatályát veszti a Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 
40/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Parkolás” sora. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022.01.25. 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet 

1. A Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek díjtételeiről szóló 40/2021. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „Telepített lakókocsi 
területhasználati díj, elő és utószezon” sorral egészül ki: 
„ 
Telepített lakókocsi területhasználati díj, elő és utószezon 1.200,-Ft/éj 

”
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez  

Szükségessé vált a szálláshelyek díjtételeinek módosítása. 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 

megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.10. 

 
Készítette:   
Döme Péter Pál mb. fürdővezető, főmérnök 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Döme Péter Pál mb. fürdővezető, főmérnök 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Tárgy: 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.  
 
 
Előterjesztő:  
Döme Péter Pál, Főmérnök 
 
Készítette: 
Döme Péter Pál 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tekintettel a 2022-es évre prognosztizált költség növekményekkel, amelyek a közüzemi díjak 
emelkedéséből, a segédanyagok árváltozásaiból és a munkabérek növekedéséből adódik, javaslom 
a Mosoda szolgáltatásidíjainak módosítását. 
 
 

Szolgáltatási díjak 2022. 02. 01.-től 

Szolgáltatás Ft/kg 

Ágynemű, konyhai textília, törölköző mosása-vasalása 410 

Függönyök, ingek mosása-vasalása 1600 

Munkaruha mosása-vasalása 420 

Munkaköpeny mosása-vasalása 400 

Szőnyeg és gyapjútakaró mosása 640 

Az árak HUF-ban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.  
 
 
A fentiek elfogadása esetén, meglátásunk szerint a szolgáltatás színvonala megőrizhető és az 
eredményesség növelhető. 
 
A javasolt szövegrész, a jövőben módot adna arra, hogy a módosítási eljárás gyorsan, ugyanakkor 
kellő körültekintéssel és az elvárt tájékoztatási kötelezettség megtartása mellett legyen 
végrehajtva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 2021. november 29.-én elfogadott 41/2021 (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat 
felülvizsgálva jutottunk arra, hogy szükséges a Fürdő szolgáltatási árjegyzék kiegészítése az alább 
megjelölt módon. 
 
1.melléklet 
 
OEP által támogatott kezelések:   

   

Termál gyógymedence (01) (amennyiben csak a 01 medencefürdő van 

kiírva, valamint, ha a kezelések is ki vannak írva, de csak a termál 

gyógymedencét veszik igénybe) 

1 700 Ft 

Gyógyvizes gyógymedence (01) 850 Ft 

Termál kádas gyógyfürdő (02) 200 Ft 

Iszappakolás (03) 900 Ft 

Súlyfürdő (04) 400 Ft 

Szénsav kádfürdő (05) 400 Ft 

Orvosi gyógymasszázs (06) 800 Ft 

Víz alatti vízsugármasszázs (07) 400 Ft 

Víz alatti csoportos gyógytorna (08) 600 Ft 

Komplex gyógyfürdőellátás (09) 1 500 Ft 

Csoportos gyógyúszás (18 év alatti) térítésmentes 

Kezelőkendő 500 Ft 

A termál gyógymedence használatára és a víz alatti csoportos gyógytorna megtartására kijelölt medence a IV. sz. 

gyógymedence. Amennyiben a kijelölt medence nem használható, úgy az üzemeltető tájékoztatást nyújt az alternatív 

lehetőségekről.  

 
 
Kérem az előterjesztésben leírtak megtárgyalását és a javaslatok elfogadását. 
 
 Döme Péter Pál 
 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (I. 25.) önkormányzati 
rendelete 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) sz. 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 41/2021. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Mosoda szolgáltatási díjait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.” 

2. § 

(1) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Cserkeszőlő, 2021.01.25. 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet 

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „A termál 
gyógymedence használatára és a víz alatti csoportos gyógytorna megtartására kijelölt medence a IV. 
sz. gyógymedence. Amennyiben a kijelölt medence nem használható, úgy az üzemeltető tájékoztatást 
nyújt az alternatív lehetőségekről.” sorral egészül ki: 
„ 

A termál gyógymedence használatára és a víz alatti csoportos gyógytorna megtartására kijelölt medence a IV. sz. 
gyógymedence. Amennyiben a kijelölt medence nem használható, úgy az  

üzemeltető tájékoztatást nyújt az alternatív lehetőségekről. 

” 
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2. melléklet 

„3. melléklet 

Mosoda szolgáltatási díjai 

Szolgáltatás Ft/kg 

Ágynemű, konyhai textília, törölköző mosása-vasalása 410 

Függönyök, ingek mosása-vasalása 1600 

Munkaruha mosása-vasalása 420 

Munkaköpeny mosása-vasalása 400 

Szőnyeg és gyapjútakaró mosása 640 

Az árak HUF-ban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák 

”



4 

 

Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  

Szükségessé vált a Mosoda szolgáltatási díjainak rendeletben történő rögzítése. 



10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Munkaruha szabályzatok elfogadása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.19. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető helyettes 
 
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 
 

Munkaruha szabályzat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

 
2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

Személyi hatály: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, 
valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott közterület felügyelő és 
egészségügyi szolgálati jogviszonyos védőnő.   

Területi hatály: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat feladatait ellátó következő funkcionális 
feladatait végző területek: 

- Tanyagondnoki feladatok 
- Őrzési- védelmi feladatok 
-  Rendezvényszervezői feladatok 
-  Védőnői feladatok 
-  Községgazdálkodási feladatok 

 
 

 
3.A közalkalmazottak esetében a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy 
elhasználódásával járó munka végzéséhez munkaruha adható. Ha a munkaruha jellege 
kívánja, a munkáltató formaruhát is biztosíthat 

 

 

4. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

 

5. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: Az önkormányzat egységvezetői által előzetesen felmért méretek, és a 
munkaruha szabályzat 9. pontjában meghatározott munkakörök, valamint minőségi és 
mennyiségre vonatkozó információk alapján a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott beszerzésekért felelős munkatárs lefolytatja a 
munkaruha beszerzést a beszerzési szabályzatnak megfelelően.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik. A beérkezett számlához csatolni szükséges 
mellékletként azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy 
„felhasználásra átvették” a munkaruhát. 



A központi beszerzés alól kivételt képez a rendezvényszervezői munkakör, melyben 
személyesen vásárolhatja meg a munkaruhát, számára készpénzben történik a kifizetés a 
Cserkeszőlő Község Önkormányzata részére kiállított számla ellenében évi 40.000,- Ft 
juttatási összeghatárral. 

 

6. A munkaruha nyilvántartás vezetése a beszerző-raktáros feladata. 

 

7. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást kell készíteni.  Az esetleges kihordási időn belüli 
elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló felelősségét. Amennyiben munkából 
eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy a munkavállaló jogosult a ruha 
pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 

- A juttatási (kihordási) idő letelte után a munkaruha a munkavállaló tulajdonába kerül. Ha a 
közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő letelte előtt megszűnik, az időarányos 
megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

8. A munkaruha viselésének általános szabályai: 

- A munkáltató által finanszírozott munkaruha és védőruha kizárólag munkavégzés során 
viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van.  

- A munkaruha nem munkahelyi viselése (pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett 
magán jellegű tevékenység céljából) a munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az 
adott munkavállalónál, az ilyen esetek rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, 
ismétlődéskor a szóbeli és írásbeli fegyelmi intézménye ad lehetőséget. 

- A munkaruha tisztítása, vasalása, tárolása a közalkalmazott feladata. Kötelessége, hogy 
vigyázzon a kapott ruhaneműkre, munkáját tiszta ruhában és ápoltan végezze. 

 

9. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök és ruhafajták 

 
A jogosító munkakör Ruhafajta /fő Juttatási idő (év) 
Tanyagondnoki szolgálat 
munkatársai 

- vezető 
- tanyagondnok 

         (gk.vez.is beletartozik) 
    -     házi gondozó  

 
 
 
(Gépkocsi vezető 
tanyagondnok részére 
pluszban) 

 
 
1 db esőköpeny 
1 db kabát 
1 db nadrág 
2 db póló 
1 pár cipő 
 
 
2 db köpeny 
1 pár gumicsizma 
1 db kétrészes védőruha 
 

 
 

1 
2 
1 
1 
2 
 
 

1 
2 
1 

Településőr 
 

1 dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Parkolóőr 
 

1 db dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Közterület felügyelő 1 dzseki 
2 db rövidnadrág 
2 db hosszúnadrág 
4 db póló 
1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 
1 esőköpeny 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Biztonsági őr 1 dzseki 
2 db póló 
1 db nadrág  
1 pár bakancs 
1 db esőköpeny 

1 
1 
1 
2 
1 

Rendezvényszervező 
 

1 pár cipő 
2 db blúz vagy ing 
1 db nadrág vagy szoknya 
1 db kabát 
1 db öltöny vagy kosztüm 
1 db esőköpeny 

2 
1 
1 
2 
1 
1 



Védőnő 
 

1 pár papucs/cipő 
2 db köpeny 
1 db esőköpeny 
2db póló 
1db nadrág 

2 
1 
1 
1 
1 

Takarítónő 1 db nadrág 
1 db póló 
2 db köpeny 
1 pár papucs/cipő 

1 
1 
1 
2 

Községgazdálkodás 
- vezető 
- közmunka irányító 
- karbantartó 

1 db esőköpeny 
1 db télikabát 
2 db nadrág+kabát 
2 db póló 
1 pár bakancs 
1 pár gumicsizma 

1 
2 
1 
1 
2 
2 

 
 
10. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata alapján. 
 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

 

 
 

Varga Attila 
       polgármester 



 

 

 

 

 

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 

 

Munkaruha szabályzat 
 

 

 

 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

- Személyi hatály: PS ÁMK által foglalkoztatott közalkalmazottak 

- Területi hatály: PS ÁMK tagintézményei: Napköziotthonos Óvoda, Szőlőszem Bölcsőde, 
Könyvtár, Közétkeztetési Konyha    

 

3. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

 

4. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: A PS ÁMK intézményegységeinek vezetői által előzetesen felmért 
méretek, és a munkaruha szabályzat 8. pontjában meghatározott munkakörök, valamint 
minőségi és mennyiségre vonatkozó információk alapján az intézményt fenntartó Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott beszerzésekért felelős 
munkatárs lefolytatja a munkaruha beszerzést a beszerzési szabályzatnak megfelelően.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik, feltüntetve az intézményegység 
(felhasználási hely) megnevezését. A beérkezett számlához csatolni szükséges mellékletként 
azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy „felhasználásra 
átvették” a munkaruhát. 

 

5. A munkaruha nyilvántartás vezetése az intézményegységek vezetőinek a feladata. 

 

6. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást készítenek az intézményegységek vezetői.  Az 
esetleges kihordási időn belüli elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló 
felelősségét. Amennyiben munkából eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy 
a munkavállaló jogosult a ruha pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 



- A juttatási (kihordási) idő letelte után a munkaruha a munkavállaló tulajdonába kerül. Ha a 
közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő letelte előtt megszűnik, az időarányos 
megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

7. A munkaruha viselésének általános szabályai: 

- A munkáltató által finanszírozott munkaruha és védőruha kizárólag munkavégzés során 
viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van.  

- A munkaruha nem munkahelyi viselése (pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett magán 
jellegű tevékenység céljából) a munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az adott 
munkavállalónál, az ilyen esetek rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, ismétlődéskor 
a szóbeli és írásbeli fegyelmi intézménye ad lehetőséget. 

- A munkaruha tisztítása, vasalása, tárolása a közalkalmazott feladata. Kötelessége, hogy 
vigyázzon a kapott ruhaneműkre, munkáját tiszta ruhában és ápoltan végezze. 

 

8. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 

Munkakör    Ruhafajta db/ fő   Kihordási idő 

-Óvodapedagógus   1 db fehér köpeny    1 év 

-Pedagógiai asszisztens  2 db fehér póló    1 év 

-Kisgyermeknevelő   1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     1 db kabát     2 év 

     1 db melegítő alsó    1 év 

 

- Bölcsődei dajka   1 db fehér köpeny    1 év 

- Óvodai dajka   1 db színes köpeny    1 év 

     2 db fehér póló    1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     1 db kabát     2 év 

     1 db melegítő alsó    2 év 

 



 

-Ebédkiosztó    2 db fehér köpeny    1 év 

     1 db színes köpeny    1 év 

     1 db kötény     1 év 

     2 db fejfedő     1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Élelmezésvezető   1 db fehér köpeny    1 év 

-Adminisztrátor   2 db fehér póló    1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Konyhai személyzet   2 db fehér kétrészes munkaruha  1 év 

     1 db fehér köpeny    1 év 

     4 db fehér póló    1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Takarítók    2 db kétrészes munkaruha   1 év 

     2 db munkacipő    2 év 

 

-Könyvtáros    2 db póló     1 év 

-Logopédus    1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

9. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata alapján. 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

             ..…………………………….. 

                Tóth Krisztina 

               PS ÁMK intézményvezető  
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1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

 
2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

Személyi hatály: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ által foglalkoztatott 
közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók.  

Területi hatály: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ feladatait ellátó következő 
funkcionális egységek: 

- Fürdő- és strandszolgáltatás 
- Gyógyászat 
- Touring Hotel és Thermal Camping 
- Napsugár Étterem 

 

3. A munkáltató ruházati beszerzéseire vonatkozóan 3 kategóriát különböztet meg: 

Munkaruha: Abban az esetben jár, ha a munkakörben hétköznapi öltözet nem megfelelő, 
fontos szempont a megkülönböztethetőség, és a munkavégzés körülményei (hőmérséklet, 
szennyeződések) megkívánják. A munkaruha típusában, anyagában, színében igazodik az adott 
munkakörhöz. Beszerzése a munka jellegéből fakadóan központi beszerzéssel történik. 
Kihordási idő vonatkozik rá.  

 Formaruha: A munkaruha fogalma azokkal a kiegészítésekkel, hogy a következő 
munkakörökben alkalmazandó: szálloda recepció, fürdő pénztár, adminisztratív személyzet és 
az intézményben dolgozó vezető beosztású személyek. A ruha alkalmi öltözetnek számít, egy 
elegáns viselet reprezentációs céllal. 

Védőruha: minden olyan öltözet, mely a viselője testi épségét hivatott őrizni a munkaköréből 
fakadó veszélyek miatt. Nincs kihordási idő, elhasználódásakor vagy a gyártó által 
meghatározott élettartam leteltekor a munkáltató köteles azt pótolni.  

 

4. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

5. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: az adott részleg vezetői által előzetesen felmért méretek és a munkaruha 
szabályzatban és mellékletében lefektetett minőségi és formai követelmények alapján az 
intézmény beszerzésekért felelős munkatársa lefolytatja a munkaruha beszerzést a beszerzési 
szabályzatnak megfelelően.  



Egyéni beszerzés kizárólag recepciós és pénztáros munkakörben dolgozó munkavállalók 
esetében lehetséges vezetői javaslatra, mivel előfordulhat olyan eset, ahol a konfekció méret 
nem lesz megfelelő. Fő szempont a legkedvezőbb ár-érték arány.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik. A beérkezett számlához csatolni szükséges 
mellékletként azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy 
„felhasználásra átvették” a munkaruhát. 

 

6. A munkaruha nyilvántartás vezetése: általános adminisztrátor munkakörben dolgozó 
munkatárs feladata. 

 

7. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást kell készíteni.  Az esetleges kihordási időn belüli 
elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló felelősségét. Amennyiben munkából 
eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy a munkavállaló jogosult a ruha 
pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 

- A juttatási (kihordási) idő letelte után az intézmény logójával ellátott munkaruhát a 
munkavállaló köteles a munkaruhát a munkahelyén leadni, a kihordott munkaruha leadása az 
új munkaruha átvételének feltétele. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő 
letelte előtt megszűnik, az időarányos megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

8. A munkaruha, formaruha és védőruházat viselésének általános szabályai: 

A munkáltató által finanszírozott munkaruha, formaruha és védőruha kizárólag munkavégzés 
során viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van. Ez a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ esetében az 
5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. szám alatti terület. A munkaruha nem munkahelyi viselése 
(pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett magán jellegű tevékenység céljából) a 
munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az adott munkavállalónál, az ilyen esetek 
rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, ismétlődéskor a szóbeli és írásbeli fegyelmi 
intézménye ad lehetőséget. 

A munkaruha és formaruha tisztítása, vasalása, tárolása a munkavállaló feladata. A 
munkavállaó kötelessége, hogy vigyázzon kapott ruhaneműkre és munkáját tiszta ruhában és 
ápoltan végezze. 

 

9. Munkaruha, formaruha, mint az egységes arculat hordozója, azaz logózás és      

feliratozás: 

- A felirat helyét tekintve 5-féle típust különítünk el: 

 bal mell fölötti logó és/vagy felirat (kisebb), pólók, pulóverek 



 hát középen látható (nagyobb), pólók, pulóverek, kabátok 
 vékony és vastag munkáskabát bal mell zsebén 
 kantáros nadrág mellső zsebén 
 normál nadrág/rövidnadrág jobb hátsó zsebén 

- A felirat típusát tekintve beszélhetünk: 

 hímzett 
 szitázott, nyomott feliratokról és/vagy logókról 
 színes 
 egyszínű 

- Jelenleg érvényben lévő, felhasználható grafikák: 

1. Egyszerű logó, hátközépre minden dolgozónál, zsebekre. Csak a Cserkeszőlő felirat, 
napocskával. 

2. Az intézmény nevével ellátva: bal mellrészre, fürdő és gyógyászati dolgozóknál 

 

3. Ugyanaz, mint a 2-es, csak a Fürdő és Gyógyászati Központ helyett: Touring Hotel és 
Thermal Camping: szálloda-kemping dolgozóknak, bal mellrészre 

4. Ugyanaz, mint a 2-es, csak a Fürdő és Gyógyászati Központ helyett: Napsugár Étterem. 
Éttermi dolgozóknak, bal mellrészre 

5. Vannak munkakörök, ahol a gyors beazonosíthatóság feltétlenül fontos, itt a hátközép 
felirat mindig a munkakör megnevezése: 
 USZODAMESTER 
 VÍZICSÚSZDA KEZELŐ 
 GYÓGYTORNÁSZ 
 GYÓGYMASSZŐR 
 FIZIKOTERÁPIA 
 SZAUNAMESTER 

 
 

10. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata alapján. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

Döme Péter Pál 

  mb. intézményvezető 



Egység Munkakör Szín Munkaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat mennyiség kihordási idő anyag minősége logózás típusa

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke munkakabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Kabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

piros Rövidnadrág, térd fölötti nincs nincs 2 1 év nincs

fehér kereknyakú póló van, II. kat. munkakör megn. 2 1 év egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 2 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

bézs kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

bézs Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek nyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott

fehér rövidnadrág nincs nincs 3 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknykú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. fürdőruha  * 1 fő nincs nincs 1 1 év nincs

bézs kerek/csónaknyakú póló/köpeny/kötény van, III. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

fehér v. fekete hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér v. fekete rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

bézs Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat van, I. kat 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke munkakabát, vékony, gombos van, I. kat van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, III. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat van, I. kat 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

barna galléros póló van, III. kat. van, I. 2 1 év színes, nyomott

sötét színű hosszú nadrág/szoknya nincs nincs 2 1 év nincs

sötét színű rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, III. kat. nincs 2 1 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, III. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott

barna kerek/csónaknyakú póló/trikó van, IV. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott

fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, IV. kat. nincs 2 1 év színes, nyomott

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, I. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott

Fürdő - Munkaruha

Karszalagozó
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Gyógyászati asszisztens, 

gyógymasszőr, fizikoterápiás 

asszisztens, gyógytornász

gy
ó

gy
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t

Karbantartó, rendszerkezelő, 

vízforgató berendezés-kezelő, 

kertész, 

Uszodamester, vízicsúszda 

felügyelő

kulcsos recepciós, takarító, 

medence felügyelő, ágykiadó

gyógybolti eladó, szószoba 

felügyelő

szaunamester

konyhai személyzet
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re

m

mosoda

karbantartó, kertész, portás

sz
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d

a 
és

 k
em

p
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g

pénztár, kiszolgáló személyzet

takarító (kemping, szálloda)



Munkakör Szín Női formaruha Férfi formaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat min. mennyiség kihordási idő logózás típusa

sötétészürke vagy fekete blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező

sötétészürke vagy fekete szövetnadrág/szoknya szövetnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

sötétészürke vagy fekete mellény mellény nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező

fehér blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 2 1 év nincs

fekete lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

téglavörös kendő nyakkendő nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 2 1 év hímzett 

nincs kikötés blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés nadrág/szoknya nadrág nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

királykék vagy fekete galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 2 1 év hímzett

Szállodai és kemping 

recepciós, Fürdő pénztáros, 

főpénztáros, gazdasági 

ügyintéző, adminisztrátor, 

vezetői asszisztens, , 

Intézményvezető, 

strandszolgáltatás-vezető, 

gyógyászatvezető, 

szállodavezető és 

helyettese, étteremvezető, 

főmérnök, 

FÜRDŐ - FORMARUHA



Egység Munkakör védőruházat, védőfelszerelés mennyiség kihordási idő

gumicsizma, saválló 1 db/fő elhasználódásig

munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1-1 db/fő elhasználódásig

védősisak összesen 3 db elhasználódásig

zuhanásgátló heveder összesen 1 db elhasználódásig

saválló munkaruha szett 1 db/fő + 5 db elhasználódásig

kertészek munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1-1 db/fő elhasználódásig

Karbantartó, rendszerkezelő, 

vízforgató berendezés-kezelő, 

medence mosó

Fürdő - Védőruha



11. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. „V.A” 2021.01.01.-2021.09.27. 

közötti tevékenységet lezáró időszakról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.10. 

 
Készítette:   
Dantesz Dániel Árpádné ügyvezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dantesz Dániel Árpádné ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(01….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. „V.A” 2021.01.01.-2021.09.27. közöti tevékenységet 
lezáró beszámoló elfogadásáról.  

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlői Beruházó 
Nonprofit Kft. „V.A” 2021.01.01.-2021.09.27. közöti tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáról 
szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a beszámolót elfogadja. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Pappné Dr. Czakó Petra aljegyző, FB elnök – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Dantesz Dániel Árpádné ügyvezető – helyben 
 
  
 
 

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



































































































































12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartásáról. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 
 
 
Készítés ideje:   
2022.01.10. 
 
Készítette:   
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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   

 
 
 







HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(01….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek nyári zárva tartásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységeinek 
nyári zárva tartásával egyetért az alábbiak szerint: 
 
- PS ÁMK Cserkeszőlő intézményegységei 2022. augusztus 08-tól 2022. augusztus 26-ig zárva tart, 
 
- a Közétkeztetési Konyha leállási idejére a Napsugár Étterem biztosítja az étkezést, 

 
- az intézmény vezetője köteles a bezárással kapcsolatos szervezési feladatok pontos ellátására. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Török Erzsébet étteremvezető – helyben 
 - Szilágyiné Kardos Erika szociális ügyintéző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 



13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatási kérelméről. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.18. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági 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   

 
 
 







HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
 
…/2022.(I…..)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatási kérelméről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatási kérelmét, 
2. az egyesület részére 2022. évre falugondnoki szolgálatonként 21.000, - Ft, összesen 63.000.- Ft 

támogatási összeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére, 
3. felhatalmazza Varga Attila polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Erről értesül: 

 Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 Pappné Dr. Czakó Petra aljegyző – Helyben 
 Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető - Helyben 
 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – 6000, Kecskemét, Kölcsey u. 21. 

 
 
 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Szabóné Gonda Katalin címer használati kérelme 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.01.25. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.01.11. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági 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   

 
 
 





HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(01….)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Szabóné Gonda Katalin címer használati kérelméről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabóné Gonda Katalin címer 
használati kérelmét és akként határozott, hogy Szabóné Gonda Katalin, 5465, Cserkeszőlő, Kossuth utca 
23. szám alatti lakos részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett Jász-
Nagykun-Szolnok Megye tortája pályázati felhíváson való részvétel során, amatőr torta kategóriában 
engedélyezi Cserkeszőlő címerének használatát. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Szabóné Gonda Katalin – 5465, Cserkeszőlő, Kossuth u. 23. 
 
 


