
Pénzügyi-Ügyrendi és  
Foglalkoztatási Bizottság Elnökétől. 
Cserkeszőlő        

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2021. július 29-én /csütörtökön/ 15,00 órakor 
rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.  
 

 

Az ülés helye: Képviselői Irodaház  

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásának pályázata. 

Előadó: polgármester 

 

2. A PS ÁMK Cserkeszőlő Intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírása. 

Előadó: polgármester 

 

3. A Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási 
eljárásának megindítása. 
Előadó: polgármester 

 

4. Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal személyi állományának bővítése. 

Előadó: jegyző 

 

Zárt ülés: 
 

− Szociális bérlakás biztosítása (szóbeli előterjesztés). 
Előadó: polgármester 

 

 

Cserkeszőlő, 2021. július 27. 

 

 

 

 Györe Dávid Attila sk. 

 bizottság elnöke 



1. napirend 
 

Előterjesztés: 
 

Címe: 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásának pályázata. 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2021.07.22. 

 

 

Készítés ideje:   
2021.07.19. 

 

Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos 

 

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   

 

 

 



 ELŐTERJESZTÉS 

 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  
támogatásának pályázatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az idei évben is kiírásra került az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések  
önkormányzatainak szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásának pályázata, 
melynek keretében az alábbi támogatás fajták egyikére lehet a pályázatot benyújtani: 
 

1.) Keménylombos tűzifa: 
     maximálisan igényelhető mennyiség: 206 m3 

         - a támogatás mértéke: 3.924.300,- Ft 

     - az önerő összege: 261.620,- Ft 

 

2.) Lágylombos tűzifa: 
     maximálisan igényelhető mennyiség: 309 m3 

         - a támogatás mértéke: 3.531.870,- Ft 

     - az önerő összege: 392.430- Ft 

 

3.) Barnakőszén:   
     maximálisan igényelhető mennyiség: 618 q 

     - a támogatás mértéke: 1.962.150,- Ft 

     - az önerő összege: 392.430,- Ft 

 

A támogatást +/- 5% tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 3-35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a 
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott 
erdőgazdálkodótól történő megvásárlására, vagy barnakőszén vásárlására lehet fordítani. 
 

A tűzifa vagy szén szállításából eredő költségek – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is- az 

önkormányzatot terhelik. 
 

Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifát vagy 10 q szenet lehet biztosítani, melyért a 
támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. 
 

A benyújtás határideje: 
• ebr42 rendszerben 2021. augusztus 31. 

 

 

Elbírálás határideje: legkésőbb 2021. szeptember 30-ig. A miniszter az igényelt mennyiségnél 
kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. 
 

A kiosztás határideje a támogatásban részesülők számára: 2022. február 15. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és annak eldöntésére, hogy 
mely tüzelőanyagra kívánja benyújtani pályázatát! 
 

Cserkeszőlő, 2021. július 19. 
                                                                                                                  Varga Attila 



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 

Címe: 
A PS ÁMK Cserkeszőlő Intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2021.07.22. 

 

 

Készítés ideje:   
2021.07.20. 

 

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 Jegyzőjétől 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

   

 

Előterjesztés 

a PS ÁMK Cserkeszőlő Intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetője 2021.08.31. napjával, 
áthelyezéssel kérte a közalkalmazott jogviszonyának megszüntetését.  

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint magasabb vezetői beosztásra pályázatot kell 
kiírni, melynek feltételeit a munkáltató, jelen esetben a Képviselő-testület határozza meg, a 
pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el.  

Az elfogadott pályázati kiírást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, az Oktatási Közlönyben, az 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni.  

A pályázat kiírása megjelenésétől számítottan 30 napon belül lehet a pályázatot benyújtani. A benyújtási 
határidő lejártát követően a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázati anyagot a 
szakalkalmazotti értekezlet részére át kell adni, akik az átadás napját követő első munkanaptól legalább 
30 napig véleményezhetik a pályázati anyagokat. A szakalkalmazotti értekezlet ezen időn belül 
kialakítja szakmai véleményét a pályázók vezetési programjáról, emellett biztosítani kell, hogy a 
Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is a vezetési programról véleményt nyilváníthasson. A 
pályáztató a kialakított véleményekkel együtt megküldi a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlójának 

(Képviselő-testület, Polgármester). A jegyző a pályázatokat a véleményezési határidő lejártát követő 30. 
napot követő első Képviselő-testületi ülésre benyújtja. 

Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt 
pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására nyilvános pályázati kiírás nélkül vezetői beosztás ellátására szóló megbízást adható 
a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A Köznevelési Intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb 1 évig láthatók el.  

Többcélú intézményben Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik az intézmény által 
ellátott feladatra létesíthető Intézményvezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadják el az előterjesztést. 

 

Cserkeszőlő, 2021.07.20. 

 

 dr. Tóth Dániel 

 jegyző 



Határozati Javaslat: 

 

…/2021.(VII.22.)sz. határozat 

- a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetői (magasabb vezető) pályázati kiírásról. 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetői 
pályázatról szóló kiírást – mely a határozat mellékletét képezi – megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 

 

Erről értesül:  - Jegyző - Helyben 

 - Képviselő-testület tagjai – Helyben 

 

 

 

 Varga Attila dr. Tóth Dániel 

 polgármester jegyző 

 

  







3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 

Címe: 
A Csekeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási 
eljárásának megindítása 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2021.07.22. 

 

 

Készítés ideje:   
2021.07.20. 

 

Készítette:   
dr. Czakó Petra jogi asszisztens 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

Varga Attila polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

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

 

Előterjesztés 

 

Tárgy: A Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolási eljárásának megindítása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) nevében a Cserkei 

Beruházó Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) végelszámolással történő megszüntetéséről 
döntöttem a 121/2021. (IV.19.) számú polgármesteri határozattal. A folyamat megindulását 
követően azonban problémaként merült fel, hogy a társaság könyvelője a szerződését 
felmondta. A végelszámolás során mindenképpen szükséges könyvelési tevékenységet 
végezni, valamint az is elengedhetetlen, hogy a társaság jelenlegi és múltbéli helyzetét ismerő 
személy végezze ezt a tevékenységet. A fenti helyzet megoldása sajnos nem történt meg a 

korábbi határozatban megjelölt 2021. május 4. napjáig, amely a végelszámolási eljárás 
megindításának határideje volt. A társaság könyvelőjének álláspontja szerint a folyamat 
megindításának optimális időpontja 2021. szeptember 1. napja. 

 

Javaslom a Képviselő testület számára, hogy a Kft. végelszámolással történő 
megszüntetésének kezdő időpontját 2021. szeptember 1. napjában határozza meg.  
 

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

 

 

Cserkeszőlő, 2021. július 20. 

 

 

 

Varga Attila sk. 

                polgármester



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2021. (VII.22.) sz. határozat 
- A Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási 

eljárásának megindításáról 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. végelszámolási eljárással 
történő megszüntetésének kezdő időpontját 2021. szeptember 1. napjában határozza meg. 
 

 

Erről értesül:  
- Képviselő-testület tagjai – Helyben 

- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 

- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető-helyettes – Helyben 

- Dr. Halmi Ügyvédi Iroda - 5000 Szolnok, Magyar u. 9. fszt. 2. 

- Dantesz Dániel Árpádné ügyvezető – Helyben 

- Gólya Zsolt Csabáné – 5465 Cserkeszőlő, Vörösmarty utca 3. 
 

 

Kmf. 

 

 

 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 

 polgármester jegyző 

 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 

Címe: 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal személyi állományának bővítése 
 

 

Testületi ülés dátuma:   
2021.07.29. 

 

 

Készítés ideje:   
2021.07.27. 

 

Készítette:   
dr. Czakó Petra jogi asszisztens 

 

Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 

 

Előterjesztő 

dr. Czakó Petra jogi asszisztens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 

 

 

 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

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

 

Előterjesztés 

 

Tárgy: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal személyi állományának bővítése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) személyi állományának egy 

köztisztviselői hellyel történő bővítése szükséges. A Hivatal jelenleg 22 köztisztviselővel 
rendelkezik, ez a teljes állományi létszám. A létszám bővítésének jogi akadálya nincsen, 
továbbá 25 főig a Hivatalt nem terheli plusz költség, nem esik el támogatástól. 
 

Szükséges egy további köztisztviselői jogállású személy felvétele településfejlesztési 
ügyintéző munkakörbe. Ez a személy fogja ellátni a munkaköréhez tartozó feladatok mellett a 

pályázati referens munkakörébe tartozóakat is. Jelenleg a pályázati referens munkakört 
helyettesítés formájában látja el a pénzügyi osztály egyik köztisztviselője, azonban ez hosszú 
távon nem tartható. A településfejlesztési ügyintézői munkakör által megkívánt kompetenciák 
és végzettségek megfelelőek a pályázati referensi pozíció betöltéséhez is. Ilyen módon 
megoldottá válik a pályázatok kezelése, így nem szükséges ahhoz közalkalmazotti hely 
fenntartása. Ahhoz, hogy minden munkakör feladata maradéktalanul ellátott legyen, 
mindenképpen szükséges egy köztisztviselő felvétele. 

 

Javaslom a Képviselő testület számára, hogy a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal személyi 
állományát egy fővel bővítse.  

 

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

 

 

Cserkeszőlő, 2021. július 27. 

 

 

 

dr. Czakó Petra sk. 

                jogi asszisztens



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2021. (VII.29.) sz. határozat 
- A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal személyi állományának bővítése 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a Cserkeszőlő Polgármester Hivatal személyi állományát további 
egy fő településfejlesztési ügyintéző köztisztviselővel bővíti. 
 

 

Erről értesül:  
- Képviselő-testület tagjai – Helyben 

- Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 

- Pénzügyi Osztály – Helyben 

- Munkaügyi ügyintéző 

 

 

Kmf. 

 

 

 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 

 polgármester jegyző 

 


