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Tisztelt Képviselő testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény  30.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségemnek  eleget  téve  a  település
tűzvédelmi  helyzetéről,  a  tűzvédelem  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal
kapcsolatos feladatokról az alábbi beszámolót terjesztem elő.

I. Bevezetés

A beszámolóval  érintett  esztendőben a  Kunszentmártoni  Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban:  Kunszentmártoni  HTP)  kiemelt  célja  volt  az  emberi  élet-  és  anyagi  javak
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok
mielőbbi  elvégzése,  valamint  a  katasztrófavédelem komplex rendszerének,  célkitűzéseinek
való megfelelés. 

Ennek  érdekében  a  Kunszentmártoni HTP  nagy  hangsúlyt  fektetett  az  állomány
gyakorlatorientált képzésére, szakmai ismereteik naprakészen tartására. 

A  Kunszentmártoni  HTP  -  mint  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  irányítása  alá  tartozó  szervezeti
egység  -  a  2021.  január  01-től  2021.  december  31-ig  terjedő  időszakban  is  a  vonatkozó
törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. 

Az  irányítási  és  tervezési  feladatokat  a  parancsnok-helyettes  megbízással  látta  el,  ami  a
parancsnokság teljes jogkörű vezetésére 2021. április közepétől ismételten egy évre meg lett
hosszabbítva, amely jelenleg is tart.

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területén  magas  vonulási  esetszámmal,  az  önállóan
beavatkozó  Tiszaföldvári  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  (továbbiakban:
Tiszaföldvári  ÖTP)  tevékenykedik,  valamint  a  Mesterszállás  Községi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület (továbbiakban: Mesterszállás ÖTE) az elmúlt években kiszélesített keretek között a
települése közigazgatási  határán belül aktív közreműködője a tűzoltási  és műszaki mentési
tevékenységnek, melyet a Kunszentmártoni HTP állandó szakmaifelügyeletével lát el.

II. Vonulási adatok részletezve a tárgyévben 

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területe  az  elmúlt  évben  nem  változott,  továbbra  is
Kunszentmárton-Kungyalu,  Cserkeszőlő,  Csépa,  Cibakháza,  Nagyrév,  Mesterszállás,
Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tiszakürt-Bogaras, Tiszaug, Tiszasas, Öcsöd és Szelevény-Halesz
településeken lát el elsődlegesen tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. 

A tűzoltásokról és műszaki mentésekről

A  tűzesetek,  műszaki  mentések  száma  az  előző  évhez  képest  emelkedett.  Tűzesetek
vonatkozásában a szabadtéren keletkezett események száma is emelkedett. Egy alkalommal
nagy  kiterjedésű  szabadtéri  tűesetnél  kellett  beavatkozni  Tiszakürt-Bogaras  külterületén.
Műszaki  mentések  kapcsán  pedig  a  gépjárműbalesetek  voltak  jellemzőek.  A  téves
tűzátjelzések  főleg  a  létesítményekbe  beépített  automatikus  tűzjelző  rendszerek
elöregedéséből és az azt követő meghibásodásából adódtak.
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KUNSZENTMÁRTONI HTP vonulási statisztikája 2018-2021.

ÉV 2018. 2019. 2020. 2021.

Összes vonulások száma 248 252 270 325

Saját működési területre 205 212 218 261

Tűzeset 60 88 82 98

Műszaki mentés 110 93 99 115

Téves jelzés 34 27 31 48

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 1 0 0

Más működési területre 43 40 54 64

A működési terület adottságainak megfelelően, a tűzesetek nagy százaléka szabadtéri tűzeset.
A lakóingatlanokban, mezőgazdasági létesítményekben, ipari objektumokban, egészségügyi,
és oktatási intézményekben előforduló káresetek száma évek óta alacsonynak mondható.  A
statisztikai adatokat elemezve megállapítható,  hogy a tűzesetek leggyakoribb oka az egyes
területek  elhanyagoltsága,  gondozatlansága,  a  száraz  szeles  időjárás,  valamint  az  ingatlan
tulajdonosok tájékozatlansága, gondatlansága. 

A Kunszentmártoni HTP működési területét tekintve 2021. decemberében
átadásra  került  az  M 44-es  gyorsforgalmi  út,  Bács-Kiskun megyéhez  tartozó  Tiszakürt  –
Lakitelekhez tartozó szakasza, amely tovább növelte a működési terület  úthálózatát.  Az új
útszakasz  átadás  előtti  bejárása  helyismereti  foglalkozás  keretében  megtörtént  a
szakaszmérnökség vezetésével.

A régi 44-es út felújítása továbbra sem valósult  meg. A 2021-es évben
sajnos  ismételten  5  halálesettel  járó  közlekedési  baleset  történt  a  HTP
működési területén.  

A terület  veszélyeztetettségét  a szabadtéri  tűzesetek,  illetve  az M 44-es és a 44-es számú
főútvonalon  bekövetkezett  közúti  balesetek  száma  jelenti.  Műszaki  mentéseknél  a
Kunszentmártoni  HTP  egységeinek  működési  területet  átszelő  44-es  számú  főúton
bekövetkezett  káreseteknél  13  alkalommal,  az  M 44-es  gyorsforgalmi  úton  bekövetkezett
káresetnél 2 alkalommal kellett beavatkozniuk. 

Emelkedett  a  szélsőséges  időjárási  viszonyok  miatti  viharkároknál  történt  beavatkozások
száma is.  Az augusztusi hónapban a HTP működési területét is érintette a viharos időjárás,
melyet követően 31 estben történt beavatkozás. A gázszivárgások száma nem változott.

A  beavatkozások  jelentős  részét  egy  gépjárműfecskendővel  és  a  málházott
szakfelszerelésekkel megoldotta a készenléti állomány. 

III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Az ellenőrzések elsősorban a szolgálatok váltására, a napi szolgálatellátásra,  a gyakorlatok
végrehajtására és a napi továbbképzések megtartására terjedtek ki. Az ellenőrzések, szemlék
alkalmával  megállapított  hiányosságok  kijavítására,  pótlására  azonnali  intézkedés
történtkirívó szabálytalanságot az ellenőrök nem tapasztaltak
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A  Tiszaföldvári  ÖTP  és  a  Mesterszállási  ÖTE  szakmai  felügyeleti  tevékenységét  a
Kunszentmártoni  HTP  folyamatosan  ellátta,  komolyabb  hiányosságot  nem  tárt  fel  az
ellenőrzések során.

A Kunszentmártoni  HTP és  a  Szolnoki  HTP működési  területén  a  műszaki  mentési  és  a
tűzoltási feladatok megoldásában aktív és hatékony szerepet vállal a Tiszaföldvári ÖTP. Az
elsődleges műveleti körzetén belül elsősorban önállóan, komolyabb erőt igénylő esetekben a
Kunszentmártoni  HTP  (Tiszaföldvár,  Cibakháza),  valamint  a  Szolnoki  HTP  (Martfű,
Kengyel,  Rákócziújfalu)  segítségével  végezte  a  kárfelszámolási  tevékenységét.  Állandó
híradó  ügyeleti  szolgálatuknak  köszönhetően  normaidőn  belül  teljesítették  a  vonulási
kötelezettségüket,  az  összes  tűzesethez,  műszaki  mentéshez  riasztásra  kerültek.  Az
adatlapokat  áttekintve  látható,  hogy  a  hivatásos  egységek  kiérkezése  előtt  több  mint  10
perccel  hamarabb  a  helyszínre  érnek,  amely  döntő  jelentőségű  egy  krízishelyzetben.
Az állomány oktatása és a végrehajtott  gyakorlatok,  a korábban megküldött  továbbképzési
terv és az éves  gyakorlatterv  szerint  valósult  meg,  ebben a közvetlen  szakmai felügyeleti
jogkört  gyakorló  Kunszentmártoni  HTP  komoly  segítséget  nyújtott.  A  gyakorlatok
végrehajtása során az együttműködésre külön hangsúlyt fektettünk. A Kunszentmártoni HTP
az  ÖTP  bevonásával  és  aktív  részvételével  hajtotta  végre  a  gyakorlatait.  Az  állomány
főfoglalkozású  tagjainak  létszáma  12  fő,  a  gépjárműfecskendői  műszaki  felülvizsgálattal
rendelkeznek,  állapotuk  megfelelő,  azonban  a  cseréjük  hamarosan  aktuális  lesz.  A  szer
málházása  a  vonatkozó  rendeletben  foglaltaknak  megfelel,  a  beavatkozásokban  résztvevő
személyi állomány az előírt mennyiségű és megfelelő védőképességű egyéni védőeszközzel
rendelkezik

IV. Az állomány képzése, képzettsége

A jóváhagyott továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően, mind a napi képzések, mind
pedig  az  eseti  feladatszabásként  megjelenő  oktatások  végrehajtásra  kerültek.  Ezek
lebonyolítása során kiemelt figyelmet kapott a használható és szükséges tudást adó gyakorlati
ismeretek  átadása.  A  tervezett  gyakorlatok  a  pandémiás  előírások  figyelembevételével
megtartásra kerültek. 

Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt állami és szakmai alapfokú végzettséggel. A
BM  Katasztrófavédelmi  Oktatási  Központ  által  szervezett  speciális  szaktanfolyamokon  a
szolgálatszervezési lehetőségeket figyelembe véve rendszeresen részt vesz az állomány. 

V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

Az  operatív  tűzoltási  és  műszaki  mentési  tevékenység  végrehajtása  és  irányítása  mellett
feladatként  jelentkezett  az  integrált  katasztrófavédelmi  hatósági  ellenőrzésekben  történő
intenzívebb részvétel. A feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben - ezen belül is az
ADR közúti ellenőrzésekben való közreműködésben - részben pedig, a tűzvédelmi hatósági
tevékenységben (szabadtéri  tűzesetet  követő helyszíni ellenőrzés,  tűzesetet  követő hatósági
bizonyítvány  elkészítése,  tűzeseti  helyszíni  szemlén  közreműködés,  kéménytüzet,  CO
szivárgást/mérgezést követő ellenőrzés, tűzcsapellenőrzés) történő aktívabb szerepvállalásban
teljesedik  ki.  A  végrehajtott  helyismereti  foglalkozásokon  előtérbe  került  a  hatósági
szemléletű  feladatvégzés,  a  szolgálatparancsnokok,  mint  hatósági-megbízottak  kiemelt
figyelmet  fordítottak  a  használati  szabályok  betartására.  Az  észlelt  hiányosságokról  a
Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának tájékoztatása megtörtént.
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VI. Együttműködés a működési területen lévő egyesülettel

A Mesterszállás Községi Tűzoltó Egyesület és a Kunszentmártoni HTP között I. kategóriájú
együttműködési  megállapodás  van  érvényben.  A  tűzoltási  és  műszaki  mentési
tevékenységüket  az  elmúlt  években  kialakított  keretek  között,  a  vonatkozó  jogszabályok
szerint végezték, településük közigazgatási határán belül. 

Az  ÖTE  állandó  híradó  ügyeleti  szolgálatot  nem  tart  fent,  a  riasztások  SMS  szerveren
keresztül történtek, a korábban pályázati úton beszerzett EDR rádió az eseményekhez köthető
aktív kapcsolattartást nagyban segítette. A katasztrófavédelmi rendszer szerves részét képezik,
hatékonyan  integrálódva  a  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  szervezeti
struktúrájába.  Tevékeny  tagjai  a  „Berettyó-Körös”  önkéntes  járási  mentőszervezetnek,  sőt
egyre aktívabb szereplői a helyi közösségi életnek.

Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltó és Önkéntes Mentőszervezet Egyesület

A Tiszaföldvár és térsége tűz elleni védelmének segítését célul tűző szervezet a BM OKF és a
Magyar Tűzoltó Szövetség által  kiírt  pályázaton eredményesen indultak.  Az eddig elnyert
eszközökkel a Tiszaföldvári ÖTP tevékenységét is hatékonyan segítik.

VII. A polgári védelmi feladatok ellátása

Cserkeszőlő  település  rendelkezik  lebiztosított  technikai  eszközökkel,  amelyek
fellelhetőségét,  alkalmazhatóságát,  üzemképességét,  valamint  kezelő  személyzetét  évente
kétszer ellenőrzi a Kunszentmártoni HTP. A lebiztosított eszközökről készített nyilvántartás
aktualizálása folyamatos.  

A településen van kijelölt közbiztonsági referens. A feladatai ellátásához szükséges referensi
vizsgával rendelkezik. Negyedévenként oktatáson és továbbképzésen vesz részt. 

Cserkeszőlő  településen  a  polgári  védelmi  szervezetbe  50  fő  köteles  került  beosztásra.
Beavatkozásra nem került sor a beszámoló időszakában.

A  település  rendelkezik  az  előírt  lakosságvédelmi  tervekkel,  melyeket  a  referens
közreműködésével a Kunszentmártoni HTP folyamatosan ellenőriz.

Végrehajtásra került a települési belterületi vízelvezető-rendszerek őszi bejárása és szemléje a
vízügyi igazgatóság, a közútkezelő, valamint a közbiztonsági referens közreműködésével. 

Az elmúlt évben nem volt vis maior esemény a Kunszentmártoni HTP illetékességi területén.

VIII. Gyakorlatok 

Az  éves  összesített  gyakorlattervben  rögzített  helyismereti  foglalkozások  és  a  szituációs
begyakorló  gyakorlatok  a  pandémiás  időszak  alatt  szüneteltek,  majd  a  második  félévben
megtartásra kerültek, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismeretének
fejlesztését, valamint a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést. 

IX. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A  működési  területen  lévő  rendőrséggel,  mentőkkel  jó  munkakapcsolatot  ápol  a
Kunszentmártoni HTP, a káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak mondható. 
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X. Kunszentmártoni HTP működésének tárgyi feltételei

A  Kunszentmártoni  HTP  jó  műszaki  színvonalú,  karbantartott,  megbízható
gépjárműállománnyal  rendelkezik.  A  gépjárművek  napi  és  heti  karbantartási  feladatait  a
gépjárművezetők hajtják végre. A nagyobb javításokat és műszaki vizsgáztatásokat, az azokra
történő  felkészítéseket  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Műszaki  Osztálya  szervezi.  A  laktanyaépület  az  előírt  felülvizsgálatokkal  rendelkezik.  A
laktanya  3-as épületében, a megyei kéményseprőipari  tevékenységet végző ellátási  csoport
működik.

Az év során a JNSZ MKI beszerzését követően akkumulátoros feszítő-vágó és feszítő henger
került elhelyezésre a beavatkozó gépjárműfecskendőn. Az új felszerelések hatékonyan segítik
a műszaki mentések során történő beavatkozásokat. 

Az elmúlt évben az alábbi felújítási állagmegóvási munkálatokra került sor.

- híradó ügyeleti pult korszerűsítése cseréje,
- híradó ügyeleten új klíma elhelyezése,
- szolgálatparancsnoki iroda klíma beépítése,
- emeleti tanterem klíma beépítése,
- WC-k, vizesblokkok tisztasági meszelése,
- csúszó akna gumiszőnyegének cseréje (2 db)

A  teljes  személyi  állomány  el  van  látva  az  előírt  mennyiségű,  minőségű  rendszeresített
ruházattal, védőfelszereléssel. A laktanya rendelkezik a megfelelő taktika tartalékkal.

XI. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal 

A 2021-es évben a járványügyi intézkedések miatt  a sportrendezvények és sportversenyek
elmaradtak. 
A  helyi  nyomtatott  és  elektronikus  sajtóban  -  közcélú  hirdetések,  riportok,  nyilatkozatok
formájában  -  folyamatos  a  lakosság  tájékoztatása  az  aktuális,  elsősorban  tűzmegelőzéssel
kapcsolatos  tudnivalókról.  A  közbiztonsági  referensek  jelentős  szerepet  kapnak  a
településeken  élőkkel  való  kapcsolattartásban,  mivel  ők  a  szűkebb  környezetükben
hatékonyan tudják eljuttatni a lakosságot érintő információkat. 

XII. Az elkövetkező időszak feladatai

Kiemelt  feladat  a  rendelkezésre  álló  erők  és  eszközök  hatékony  felhasználásával  az
állampolgárok  életének,  anyagi  javainak,  a  nemzeti  vagyonnak  a  védelme,  valamint  a
természetes  és  épített  környezet  megóvása  a  természeti  és  civilizációs  katasztrófák
következményeitől. 

A feladatok végrehajtása érdekében a települések közbiztonsági referensei közreműködésével,
a  lakosság  folyamatos  tájékoztatása,  az  önkéntesség  és  az  önkéntes  szerepvállalás
fontosságának erősítése az állampolgárok körében.

Az állampolgárok részéről a jogkövető magatartás megszilárdítása, továbbfejlesztése, amely
eredményeként  tovább  csökkenhetne  a  tűz-  és  káresetek  száma,  illetve  a  helyreállításra
fordított erőforrások mértéke.

A továbbképzések színvonalának, hatékonyságának növelése, ezáltal az állomány elméleti, és
gyakorlati tudásszintjének fejlesztése. 
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, 
valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési 
támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló Cserkeszőlő Község 
Polgármesterének 18/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a 
szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A tanévkezdési támogatás megállapítása iránt évente egy alkalommal, óvodások és általános 
iskolások szülei július 1-22. között, közép- és felsőfokú nappali tagozatos hallgatók szeptember 1-30. 
között nyújthatnak be kérelmet az általános szabályok szerint. A határidő elmulasztása jogvesztő.” 

2. § 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a 
szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege: 50.000,- Ft/gyermek, valamint baba-mama csomag 35.000, - Ft értékben. 
A csomag tatalmát a védőnő állítja össze.” 

3. § 

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

Az 1. §-hoz és a 3. §-hoz  

Technikai problémák miatt szükségessé vált az óvodások és általános iskolások részére a 
tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtási határidejének módosítása. 
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5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

  
  

ELŐTERJESZTÉS 
 

Beszerzési szabályzat módosítására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és 
intézményeire vonatkozó, jelenleg hatályos beszerzési szabályzat módosítása vált szükségessé 
az alábbi pontok alapján: 

- jogszabályi hivatkozás aktualizálása, 
- a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft-re történő utalás törlése, 
- az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélküli kifizetések értékhatárának módosítása 

(Ávr. 53.§. (1) pontja szerint bruttó 200 ezer Ft), 
- az ajánlatkérés menetének módosítása: nettó 1 millió forintos beszerzés esetén az 

eddig kizárólag papíralapú szabályozás helyett lehetőség lesz elektronikus formában 
történő ajánlatkérésre és ajánlat befogadásra), 

- a beszerzések jóváhagyása az alpolgármester helyett a polgármester hatásköre, 
- szerződések vonatkozásában bruttó 200 ezer Ft felett a polgármester is ellenjegyzi a 

szerződéseket, a szabályzat kiegészítésre kerül szerződés aláírásra, ellenjegyzésre 
vonatkozó rendelkezésekkel.  

A fent felsorolt pontok szerint elkészítésre került az új beszerzési szabályzat, mely jelen 
előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a 
beszerzési szabályzat módosításáról. 
 
Cserkeszőlő, 2022.06.21. 
 
 
 
 
  Varga Attila sk. 
  polgármester 
 
 
 



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

 Beszerzési Szabályzat módosításáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszerzési szabályazt 
módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és 
intézményeire vonatkozó Beszerzési Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető helyettes – helyben 
 - Intézményvezetők - helyben 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 A Beszerzési Szabályzat célja 
 
1.1.1 A beszerzési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem eső beszerzések 
tekintetében szabályozza Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor 
Általános Művelődési Központ beszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 
személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárások 
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A Szabályzat célja 
továbbá, hogy rögzítse az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 
személyeket, illetőleg testületeket. 

1.1.2 A Szabályzat további célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg a Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat intézményei (a továbbiakban: Önkormányzat) működéséhez 
szükséges beszerzésekre. 

1.1.3 A beszerzések alatt érteni kell a számviteli törvény szerinti - a készlet és szolgáltatások 
vásárlását is. 

1.1.4 Szabályzat hatálya kiterjed az 1.1.1 pontban megjelölt szervezetek közbeszerzési 
értékhatárt meg nem haladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, 
szolgáltatás megrendelésére és szolgáltatási koncesszióra függetlenül a finanszírozás 
módjáról és forrásától. 

1.1.5 A Szabályzat biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását, annak átláthatóságát és 
nyilvános ellenőrizhetőségét, továbbá a beszerzések során a tisztességes verseny 
feltételeinek megteremtését. 

1.1.6 A beszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles 
biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 

1.1.7 Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az 
ajánlattevők számára. 

1.1.8 A Szabályzat biztosítja a helyi kis- és közepes vállalkozások beszerzési eljárásokba való 
bekapcsolódását. 

1.1.9 Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást kell nyújtani a beszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett 
ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a beszerzési eljárásban 
a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

1.1.10 Az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételére. 
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1.2 A Beszerzési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
 
1.2.1 Jelen szabályzat hatálya az olyan beszerzésekre terjed ki, amelyekre a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai nem terjednek ki: 

 közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések, 

 közbeszerzési kivételi körökbe tartozó beszerzések. 

1.2.2 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat és intézményei: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Fürdő és 
Gyógyászati Központ Cserkeszőlő, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő beszerzéseit előkészítő, a beszerzési eljárásokba bevont személyekre, 
illetve szervezetekre, az Önkormányzat által megbízott beszerzést lebonyolító 
személyre vagy szervezetre, az eljárásba bevont Bíráló Bizottságra, valamint a 
Beszerzési Döntéshozó Testületre. 

1.2.3 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzattal, a helyi önkormányzati 
költségvetési szervekkel közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban és 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

1.2.4 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon beszerzési eljárásra, amelyet Ajánlatkérő 
visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni a Kbt -ben megadott értéket 
el nem érő beszerzések megvalósítása érdekében. Az adott évre vonatkozó 
közbeszerzési értékhatárokat Magyarország adott éves központi költségvetéséről szóló 
törvény, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályai tartalmazzák. 

1.2.5 A beszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, 
szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió. 

1.2.6 A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
tervpályázati eljárások esetén is. 

1.2.7 Amennyiben a beszerzésre pályázati támogatás keretében kerül sor, a jelen 
szabályzatban foglaltak mellett a pályázati felhívásban és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 

 

1.3 A Beszerzési Szabályzat hatálya alóli kivételek: 

1.3.1 A Beszerzési Szabályzat rendelkezéseit nem kell alkalmazni: 

 amennyiben műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy 
kizárólagos jogok védelme miatt a beszerzést kizárólag egy meghatározott személy, 
szervezet képes teljesíteni, 

 amennyiben a beszerzésre előre nem látható okból előállt sürgősség miatt kerül sor, 

 a korábban beszerzett dolog kicserélése vagy kibővítése során a korábbi nyertes 
ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy 
műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, 
vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a 
működtetésben és a fenntartásban, 

 a költségvetésben a hibaelhárítási keret előirányzata terhére elvégzendő munkák 
esetében, 

 a készletbeszerzések esetén, (csak megrendelő kell) 

 egyedi termék előállítására csak egy piaci szereplő alkalmas, 
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 az élet-, a balesetveszély, illetve a katasztrófa elhárítása, rendkívüli esemény, 
valamint a vagyonvédelem érdekében szükségessé váló haladéktalan intézkedést 
igénylő beszerzésekre. 

 

1.4 Összeférhetetlenség 
 
1.4.1 A beszerzések előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, 

illetőleg szakértő 

 nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének 
hozzátartozója, vagy közeli rokona; 

 nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban; 

 nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa vagy résztulajdonosa. 

1.4.2 A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni. 

1.4.3 Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a Képviselő-testület dönt. 
 

1.5 A Beszerzés alapelvei 
 
1.5.1 A beszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az Ajánlatkérő köteles 

biztosítani a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását és nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtését, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságát. 

1.5.2 Ajánlatkérő az általa lefolytatott beszerzési eljárások során köteles elősegíteni a mikro- 
, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételét, a fenntartható 
fejlődést, az állam szociális célkitűzéseit és a jogszerű foglalkoztatás elősegítését. 

1.5.3 Az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

1.5.4 Az Ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára. 

1.5.5 Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a beszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően 
kötelesek eljárni. 

1.5.6 Az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 

1.5.7 Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára 
nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül 
letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a 
beszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén 
fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

1.5.8 A beszerzés alapelveinek és tisztaságának betartása érdekében a beszerzési eljárás 
előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek, illetve 
szervezetek haladéktalanul kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a Jegyzőt, ha egy 
adott beszerzési eljárás tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát 
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veszélyeztető és/vagy a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 

1.5.9 A beszerzési eljárás nyelve a magyar, az Ajánlatkérő a beszerzési eljárásban lehetővé 
teheti – de nem követelheti meg – a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 

1.6 Jogforrások 
 
1.6.1 Magyarország Alaptörvénye, 

1.6.2 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), 

1.6.3 a mindenkori költségvetési törvény, 

1.6.4 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

1.6.5 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.). 

1.6.6 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

1.6.7 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet, 

1.6.8 a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

1.6.9 a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Kormány rendelet 

1.6.10 a helyi önkormányzati vagyonrendelete és költségvetési rendelete. 

 

1.7 A beszerzés értékének meghatározása, közbeszerzési kötelezettség vizsgálata 
 
1.7.1 A beszerzések becsült értékének kiszámításakor a Kbt. 16-19.§-ait figyelembe kell 

venni. 

1.7.2 A beszerzés becsült értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 
általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17-20. §-ban 
foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális 
részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét 
is bele kell érteni. 

1.7.3 Az Ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon építési beruházás, szolgáltatás- 
megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló beszerzések becsült értékét, 
amelyek részekre bontva, több szerződés útján valósulnak meg és egy műszaki- 
gazdasági funkcionális egységet képeznek. 

1.7.4 Építési beruházások esetén egy több szakaszra tagolódó projekt elemei akkor 
értékelhetőek külön építési beruházásként, amennyiben teljes értékű és önálló műszaki- 
gazdasági funkció betöltésére önmagukban alkalmasak, önállóan is teljes mértékben, 
egymásra utaltság nélkül betöltik funkciójukat. 

1.7.5 Árubeszerzés esetén az azonos áruk becsült értékét összevontan kell kezelni. 

1.7.6 Szolgáltatások megrendelése esetén a műszaki-gazdasági funkció egysége körében 
vizsgálva, ha a szolgáltatások egy cél megvalósítását szolgálják, azok becsült értékét 
összevontan kell kezelni. 

1.7.7 A műszaki és gazdasági funkció egysége az adott beszerzés tárgyával és feltételeivel 
összefüggésben minden esetben megvizsgálandó. Mindig a konkrét beszerzés a döntő. 

1.7.8 A közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben 
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minden év elején közzéteszi. A közbeszerzési értékhatárok folyamatos figyelemmel 
kíséréséért a Jegyző a felelős. 

1.8 A beszerzési eljárás fajtái 
 
1.8.1 A bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetében nem szükséges beszerzési eljárás 

alkalmazása, de a piaci árnak való megfelelőséget igazolni kell. Ezt történhet 
árajánlatokkal, (online) katalógusokkal. 

1.8.2 A beszerzési eljárás lehet meghívásos eljárás és meghívásos tárgyalásos eljárás. 

1.8.3 A beszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 

1.8.4 Ajánlatkérő önálló eljárási szabályokat is alakíthat ki. Az önálló eljárási szabályok 
kialakításáról a Képviselő-testület dönt. 

 

1.9 In House beszerzés 
 
1.9.1 Nem szükséges beszerzési eljárást lefolytatni abban az esetben, ha Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ egymással köt szerződést. 

 

1.10 A beszerzési eljárások dokumentálásának rendje 
 
1.10.1 Az Ajánlatkérő az iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a 

beszerzésekkel kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről. 

1.10.2 A beszerzési eljárások dokumentálása szabályainak betartásáról a jegyző gondoskodik. 
 
 
2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

2.1 A beszerzések tervezése 
 
2.1.1 a beszerzésekkel kapcsolatban vizsgálni kell a beszerzés és az Önkormányzat és 

intézményei feladatellátásával való összefüggést, 

2.1.2 előzetesen vizsgálni kell a beszerzés szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét, 

2.1.3 gondoskodni kell a beszerzések költségvetési koncepcióban, majd pedig a költségvetési 
rendeletben való szerepeltetéséről, 

2.1.4 a beszerzések tekintetében vizsgálni kell, hogy a döntés képviselő-testületi döntést 
igényel-e, 

2.1.5 előzetesen vizsgálni kell, hogy a beszerzés közbeszerzési körbe tartozik-e, 

2.1.6 a beszerzéseknél be kell tartani a pénzgazdálkodási jogkör gyakorlását meghatározó, 
belső szabályzatban rögzített kötelezettségvállalási és kötelezettségvállalás 
ellenjegyzési szabályokat, 

2.1.7 gondoskodni kell a beszerzés tényleges megvalósításáról, 

2.1.8 el kell végezni a beszerzéssel kapcsolatos nyilvántartásba vételi feladatokat, 

2.1.9 a beszerzési tevékenységről a vezetői döntésnek megfelelően be kell számolni, 
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2.1.10 utólag is vizsgálni kell a beszerzés szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét. 

 

2.2 A készlet és szolgáltatás beszerzések tervezése 
 
2.2.1 A készlet és szolgáltatás beszerzések tervezése a tapasztalati adatokon és a várható 

változások figyelembevételével történik. 

2.2.2 A korábbi évektől való 20 %-nál nagyobb eltérést a költségvetési koncepcióban, illetve 
a költségvetési terv előterjesztésében is indokolni kell. 

2.2.3 A tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzési igényt az érintetteknek a költségvetési 
koncepció elkészítése előtt jelezniük kell. 

 

2.3 A beszerzés és a költségvetési szerv feladatellátásának kapcsolata 
 
2.3.1 Az adott beszerzések költségvetési tervben való szerepeltetése, illetve a tényleges 

beszerzések előtt előzetesen vizsgálni kell, hogy a beszerzés mennyiben szolgálja az 
Önkormányzat és intézményeinek feladatellátását. 

2.3.2 A feladatellátás vizsgálatánál először az önkormányzat gazdasági programjából kell 
kiindulni. 

2.3.3 Vizsgálni kell ezt követően a beszerzéssel érintett feladat, tevékenység szerepét, 
jelentőségét, hatását az Önkormányzat és intézményeinek működése során. 

2.3.4 Több beszerzési javaslat esetében a beszerzéseket rangsorolni kell. 
 

2.4 A beszerzés szükségessége, gazdaságossága, célszerűsége 
 
2.4.1 A beszerzések tekintetében vizsgálni kell azok 

 szükségességét, 

 gazdaságosságát, 

 célszerűségét, illetve 

 a további évekre történő gazdasági kihatását. 

2.4.2 A 10 000 000 Ft-ot, vagy az éves költségvetés főösszegének 2%-át Ft-ot meghaladó 
beszerzés kezdeményezésekor vizsgálni kell, hogy adott beszerzés mennyire illeszkedik 
az önkormányzat gazdasági programjába. 

 
 

2.5 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai I. - A beszerzéssel 
kapcsolatos döntés 

 
2.5.1 A beszerzés döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy 

 a beszerzés az előirányzat-felhasználási ütemtervben mikor szerepel, 

 a beszerzésre a pénzügyi forrás valóban rendelkezésre áll-e, 

 a tervezett előirányzat nagysága elegendő-e a várható beszerzési ár 
figyelembevételével. 
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2.5.2 Amennyiben a beszerzés lehetőségét idegen forrás bevonása teszi lehetővé, 
gondoskodni kell a beszerzés megfelelő indoklásáról, valamint az idegen forrás 
ismertetéséről, feltételeiről. 

2.5.3 Az év közben benyújtott beszerzési javaslat alapján gondoskodni kell az előirányzat 
átcsoportosításról, illetve a költségvetési rendelet módosításról. 

 

2.6 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai II. - A beszerzési 
tevékenység irányításáért való felelősség 

 
2.6.1 Az Önkormányzatnál a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására önálló 

szervezeti egység nincs, ezen feladatok ellátásának megszervezéséért Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői 
felelősek. 

2.6.2 A beszerzési tevékenységének irányításáért Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 
jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői felelősek. 

2.6.3 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában 
annak vezetői a beszerzési tevékenységének irányításáról, a közben szerzett 
tapasztalatokról beszámol a polgármesternek. 

 

2.7 A beszerzési eljárások előkészítésének általános szabályai III. – A Beszerzési 
Bírálóbizottság 

 
2.7.1 A nettó 1 millió forintot elérő beszerzések esetében az ajánlatok elbírálása az öttagú 

Beszerzési Bíráló Bizottság által történik. 

2.7.2 A Bíráló Bizottság négy állandó és egy eseti taggal rendelkezik. 

2.7.3 A Bíráló Bizottság állandó tagjainak mindenkor képviselniük kell a beszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges szakértelmet. A Bíráló Bizottság egyik állandó tagja a 
gazdasági vezető, mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy. A Bíráló 
Bizottság másik állandó tagja jogi végzettséggel rendelkező személy. A Bíráló Bizottság 
állandó tagjai továbbá az alpolgármester és a jegyző. 

2.7.4 A Bíráló Bizottság eseti tagja azon intézmény szervezeti egységének vezetője, amelyet 
a beszerzés érint. 

2.7.5 A Bíráló Bizottság elnöke az alpolgármester. 

2.7.6 A Képviselő-testület jelen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a polgármestert, a 
polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert a Bíráló Bizottság 
összetételének fentiektől eltérő megállapítására, valamint szükség szerint a további 
tagok kijelölésére. 

2.7.7 A Bizottság feladatai: 

a. véleményezi az alkalmassági és az értékelési szempontokat, 
b. tagjai jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán, 
c. tárgyalásos eljárás választása esetén részt vesz a tárgyaláson, 
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d. a Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő 
nevében a beszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére, 

e. a bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

2.7.8 A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

2.7.9 A Bizottság a jelen Szabályzat által meghatározott eljárási cselekményekhez 
kapcsolódóan, illetve szükség szerint ülésezik. A Bizottság üléseiről jelenléti ív és 
jegyzőkönyv készül. 

2.7.10 A Bírálóbizottság üléseit a Bírálóbizottság elnöke hívja össze. A Bírálóbizottság akkor 
határozatképes, ha tagjainak több mint fele, de legalább három tag az ülésen jelen van. 
A Bírálóbizottság üléseit az elnök vezeti. A Bírálóbizottság minden tagja egy 
szavazattal rendelkezik. A Bírálóbizottság ülésein annak tagjain kívül Cserkeszőlő 
Község Önkormányzata vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, 
vehet részt. 

2.7.11 A Bírálóbizottság az eljárást lezáró határozatot előkészítő döntését (javaslatát) egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Amennyiben bármely bizottsági tagnak a döntéssel kapcsolatosan 
különvéleménye van, azt a döntéshez mellékletként kell csatolni. Szavazategyenlőség 
esetén a különvélemények áttekintése és a bírálati lapok ismételt felülvizsgálata után a 
Bizottság elnöke újabb szavazást rendel el. Ismételt szavazategyenlőség esetén a 
Bizottság elnökének szavazata a döntő. Ebben az esetben azonban az ismételt szavazás 
tényéről és a vitatott kérdésekről, illetve valamennyi bizottsági tag véleményéről az 
eljárást lezáró személyt, vagy a Képviselő testületet írásban tájékoztatni kell. 

2.7.12 A szavazási jegyzőkönyv, különvélemények és a tájékoztatás egy eredeti példányát az 
eljárás iratanyagához csatolni kell. 

 
 
3 A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

3.1 A beszerzési eljárások megindítása 
 
3.1.1 A bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetében nem szükséges beszerzési eljárás 

alkalmazása, de a piaci árnak való megfelelőséget igazolni kell. Ezt történhet 
árajánlatokkal, (online) katalógusokkal. Az adott intézmény vezetője a beszerzést saját 
hatáskörben folytatja le, a döntést a polgármester jóváhagyásával hozza meg.  
 

3.1.2 A beszerzési eljárás megindításáról, az ajánlatok bírálatáról szóló döntés történhet: 

 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak 
vezetői hatáskörében a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 
összeghatárig. 

 a polgármester hatáskörében a nettó 5 millió forintot el nem érő esetben. 

 képviselő-testületi hatáskörben a nettó 5 millió forintot elérő, de a közbeszerzési 
értékhatárokat el nem érő esetben 
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3.2 Ajánlatkérés menete 

 Beszerzési kezdeményezés az intézményvezetők által a polgármester felé jelzett írásos 
beszerzési igény leadásával indul. A beszerzési igényen fel kell tüntetni a becsült 
értéket, valamint indokolni kell a beszerzés szükségességét. Értékhatártól függően a 
megrendelés, illetve az ajánlatkérés kizárólag a polgármester által jóváhagyott, 
alírásával hitelesített beszerzési igény birtokában kezdeményezhető.     

 
3.2.1 Bruttó 200 000 Ft-ot el nem érő beszerzés esetében (online) katalógus árak 

összehasonlítása elegendő (internetről kinyomtatni és a beszerzési igény mögé csatolni). 
Az intézményvezetők írásban jelzik a beszerzési igényt a polgármester felé, a becsült 
érték és a szükségesség feltüntetésével, melyet a polgármester megfelelő indokoltság 
esetén aláírásával jóváhagy. A jóváhagyott beszerzési igény birtokában Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a jegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ és a 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, illetve a 
beszerzésekért felelős munkatárs megrendelőt küld a lehetséges szállító részére vagy az 
intézményvezető a beszerzést személyesen bonyolítja le, ebben az esetben nem 
szükséges megrendelő.  (ennek ellenőrizhetőségét biztosítani kell). 

3.2.2 A bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházás, 
árú beszerzés, vagy szolgáltatás esetében az eljárás megindítója az adott intézmény 
vezetője, aki a beszerzés megindítása előtt köteles értesíteni a polgármestert, akinek 
egyetértésével indulhat az eljárás. Az eljárás során legalább három árajánlatot kell kérni 
és a legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlattevővel szerződést kell kötni. Az eljárás 
lezárásáról szóló döntést az adott intézmény vezetője a polgármester egyetértésével 
hozza meg.  

3.2.3 A bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházás, 
árubeszerzés, vagy szolgáltatás esetében a beszerzéssel érintett intézmény szervezeti 
egységének vezetője az eljárás lefolytatása céljából megkeresi a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat beszerzésekért felelős munkatársát. 

3.2.4 Bruttó 200 000 Ft-ot elérő, de nettó 1 millió Ft-ot el nem érő beszerzés esetében: 

 Az ajánlatkérés elsősorban e-mailben történhet; vagy a Szabályzat 3.2.5 pontja 
szerint. 

 Az ajánlatot elektronikus formában, szkennelve, e-mailen elegendő benyújtani. 

 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a Szabályzat 3.3.1 pontja szerinti adatokat 
kell tartalmaznia. 

 A pályázatot akként kell kiírni, hogy vagy a legalacsonyabb árajánlat vagy 
meghatározott szempontrendszer alapján kerül kiválasztásra az eljárás nyertese. A 
kiírás fenti két módjáról, azt megelőzően az intézményvezető javaslatára az 
alpolgármester dönt.  

3.2.5 A nettó 1 millió Ft-ot elérő beszerzés esetében: 

 Az ajánlatkérés történhet: elektronikus úton, papír alapon levélben (iktatva, eredeti 
aláírással ellátva, tértivevénnyel postázva), vagy személyes átvétellel.  

 Az ajánlatokat elektronikus formában és papír alapon egy eredeti példányban is be 
lehet kérni.  

 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a Szabályzat 3.3.1 pontja szerinti adatokat 
kell tartalmaznia. 
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3.2.6 Az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy az 
ajánlattételre felkért cégek egyenlő eséllyel adhassanak ajánlatot, és megfelelő idő 
álljon rendelkezésükre a műszaki-szakmai tartalom megismerésére, szükség esetén 
kiegészítő tájékoztatás, kérdések feltevésére. 

3.2.7 Az eljárás során indokolt esetben a jegyző javaslatára a Polgármester jogosult a 
beszerzési dokumentumokat módosítani, vagy visszavonni, illetve az ajánlattételi 
határidőt módosítani. 

3.2.8 Ajánlatot csak ajánlattételre felkért ajánlattevő nyújthat be. 
 

3.3 Az ajánlatkérés, beszerzési felhívás tartalma 
 
3.3.1 Az ajánlatkérésnek, beszerzési felhívásnak a tartalma, illetve adott esetben a mellékletét 

képező műszaki szakmai leírásnak különösen az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és 
pénzügyileg megalapozott kereskedelmi ajánlat nyújtható be; 

 annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére; 

 az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere; 

 lehetőség biztosítását a szakmai-műszaki tartalom pontosítására, azzal kapcsolatban 
kérdés feltevésére; 

 építési tárgykörben helyszíni szemle biztosítását, 

 igény esetén a tárgyalásra vonatkozó adatokat, a tárgyalás szabályait. 

3.3.2 Építési beruházás beszerzésének mellékletei 

 Műszaki leírás 

 Műszaki rajz vagy tervrajz 

 Munkanemeket és tételszámokat tartalmazó árazatlan költségvetés 

3.3.3 Árubeszerzés mellékletei 

 Részletes műszaki specifikáció 

 Adott típus, márka megjelölésekor a vele egyenértékű műszaki tartalmú, más 
márkájú vagy típusú áru is elfogadott. 

3.3.4 Szolgáltatásmegrendelésnek tartalmaznia kell: 

 az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, 

 ráfordított időt (pl.: emberhónap/szakértői napszámot, képzési óraszámot, stb.) 

 az anyagköltség elszámolhatóságát, amennyiben releváns 

 amennyiben a szolgáltatás egyéb költségeket is magába foglal, azok megnevezését 

 
3.4 Döntés az eljárásban, tájékoztatás a döntésről 

 
3.4.1 Az eljárást lezáró döntés meghozatala hatásköröktől függően Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat vonatkozásában a polgármester, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
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vonatkozásában a jegyző, illetve aljegyző, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, 
Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetői, vagy az 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatásköre. 

3.4.2 Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották 
be; 

 az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek; 

 amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel 
meg; 

 amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja az ajánlattevő; 

 amennyiben a hiánypótlás során módosítja az ajánlattevő az ajánlatát, 

 amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri 
a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt, 

 amennyiben a Szabályzat 1.3 pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll 
fenn ajánlattevővel szemben. 

3.4.3 Eredménytelen az eljárás, ha: 

 nem érkezett ajánlat, 

 kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, 

 egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatételi felhívásnak megfelelő ajánlatot, 

 valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt. 

3.4.4 Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

3.4.5 A beszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató kiküldésével, illetőleg 
szerződéskötéssel zárul le. 

 
 
4 A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI 
 

4.1 A szerződéskötés 
 
4.1.1 A szerződés megkötése a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vonatkozásában a 

polgármester, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ vonatkozásában annak vezetőinek, valamint a polgármesternek a 
feladat- és hatásköre. A szerződést a gazdaságvezető és a jegyző minden esetben 
ellenjegyzi. A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző, illetve az 
aljegyző. az ellenjegyző.  

4.1.2 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
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visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel). 

  4.13 A szerződéseket bruttó 200 000,- Ft felett a szerződő felek, valamint a jogi és pénzügyi         
ellenjegyzés mellett a polgármester (távolléte esetén az alpolgármester) is ellátja 
aláírásával ellenjegyzés céljából. Az Önkormányzat részéről szerződő fél 
(intézményvezető) a szerződés minden oldalát köteles szignózni.  

  4.14 A szerződéseket aláírás előtt az intézményvezető köteles eljuttatni a gazdasági vezető, 
illetve helyettese részére pénzügyi ellenjegyzés, valamint a jegyző, illetve aljegyző 
részére jogi ellenjegyzés céljából. 

 

4.2 A beszerzés szakmai teljesítésének igazolása 
 
4.2.1 A beszerzésekkel kapcsolatban biztosítani kell a szakmai teljesítés igazolási, valamint 

az érvényesítési, majd az utalványozási és utalvány ellenjegyzési feladatokat. 

4.2.2 A szakmai teljesítés igazolását végző személyt úgy kell kijelölni, hogy az érintett 
személy valóban kellő szakmai rálátással rendelkezzen annak eldöntésére, hogy a 
teljesítés szakmailag a kötelezettségvállalás dokumentumának és a szakmai jellegű 
jogszabályoknak, normáknak, elvárásoknak megfelel-e. 

4.2.3 A vonatkozó pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét külön belső szabályzat 
tartalmazza. 

 

4.3 Beszámolás a beszerzésekről 
 
4.3.1 A beszerzési tevékenységről a képviselő-testületi, polgármester hivatali döntésnek 

megfelelően be kell számolni. Különösen indokolt a beszerzésekről való beszámoltatás, 
ha azok beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódnak, vagy olyan egyéb készlet és 
szolgáltatás beszerzések, melynek során az ár-érték kapcsolata a korábbiakhoz képest 
változott, vagy ha előirányzat túllépés tapasztalható. Összegzőt kell készíteni, amit a 
testület elé kell terjeszteni. 

4.3.2 A beszerzésekről való beszámoltatás megtörténhet a beszerzés lebonyolítását követően, 
illetve a féléves, illetve az éves beszámolási tevékenységhez kapcsolódva is. 

 

4.4 A beszerzések utólagos ellenőrzése 
 
4.4.1 A beszerzések szükségességét, gazdaságosságát, célszerűségét utólag is vizsgálni kell. 

Különösen igaz ez az adott év viszonylatában jelentős összegűnek minősül (az 
Önkormányzat tényleges készlet és szolgáltatás költségvetési kiadásának 10 %-át vagy 
beruházásainak 20%-át) meghaladó értékű tételek esetében. 
 
 
 

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
5.1.1 Amennyiben a beszerzés az Európai Unió által nyújtott pénzügyi forrásból valósul meg, 

jelen Szabályzatot a 2021-2027 programozási időszakban a releváns rendeletekkel, 
valamint az adott projekthez kapcsolódó pályázati útmutatóval összhangban kell 
alkalmazni. 

5.1.2 Az Önkormányzatra háruló feladatok végrehajtásának rendjét a jegyző, a polgármester, 
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az intézmények vezetői, valamint a belső utasítás határozza meg. 

5.1.3 Jelen Szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba. 

5.1.4 Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett beszerzési 
eljárásokra kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi 
Szabályzat hatályát veszíti. 

5.1.5 A jegyző gondoskodik arról, hogy az érintett munkatársak megismerjék. 

5.1.6 Jelen szabályzatot Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
…………………  számú határozatával elfogadta. 

 
 
 
Cserkeszőlő, 2022 június 21.  

 
 

 
Varga Attila  dr. Tóth Dániel  
polgármester   jegyző 
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Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől 
 
 
 
 

Előterjesztés a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Módosító okiratának, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadására 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását terjesztem elfogadásra a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete által – 2014. augusztus 28. 
napján kiadott, 75/2014. (VIII.28.) számú Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Alapító 
okiratának módosítása szükséges, mivel a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő Alapító 
okirat elavult, szerkezete nem az új okirat mintának megfelelő formai követelményekkel 
rendelkezik, szövege és tartalma a Módosító okiratnak megfelelően pontosításra és 
kiegészítésre került. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosításokat tartalmazó Módosító okiratot, valamint 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot fogadja el. 
 

 
 

 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. június 23. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
                                                                                            dr. Tóth Dániel 
                                                                                                      jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…./2022.(VI…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a melléklet szerint elfogadja a 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításait tartalmazó, CSP/2888-1/2022 számú 
módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, CSP/2888-2/2022 számú alapító 
okiratot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető helyettes – helyben 
 
 
 



 

Okirat száma: CSP/2888-1/2022 

Módosító okirat 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2014. augusztus 28. napján kiadott 75/2014. (VIII.28.) számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ………………… számú határozatára 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

I. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

 

II. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 
2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 

 megnevezése székhelye 

1 GAMESZ CSERKESZOLO 5465 CSERKESZÖLÖ KÖZTÁRSASÁG T 1 
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III. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

 

IV. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  
 

 

V. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

A polgármesteri hivatal által ellátott tevékenységek a következők: 

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
- Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
- Közterület rendjének fenntartása 
- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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VI. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

 

VII. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
átalános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5. 031030 Közterület rendjének fenntartása 

 

 
VIII. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 

 
 
 

IX. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe 

 

X. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármester – pályázat alapján – a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki, 
határozatlan időre, illetve ment fel a Mötv. 82-83. §-ában foglaltak, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján. 

 
 

XI. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

XII. A záradék törlésre kerül. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Cserkeszőlő „időbélyegző szerint” 

 

Varga Attila  
polgármester 

 



 

Okirat száma: CSP/2888-2/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Cserkeszőlői 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 
2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 

 megnevezése székhelye 

1 GAMESZ CSERKESZOLO 5465 CSERKESZÖLÖ KÖZTÁRSASÁG T 1 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat 
és intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

A polgármesteri hivatal által ellátott tevékenységek a következők: 

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
- Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
- Közterület rendjének fenntartása 
- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
átalános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5. 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A polgármester – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki, 
határozatlan időre, illetve ment fel a Mötv. 82-83. §-ában foglaltak, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. augusztus 28. napján kelt, 75/2014. (VIII.28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Cserkeszőlő „időbélyegző szerint” 

 

Varga Attila  
polgármester 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Cserkeszőlői 
Polgármesteri Hivatal …………………… napján kelt, ………… napjától alkalmazandó 
…………………………okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 



5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Az önkormányzati tulajdonban álló 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz 

alatti ingatlan értékesítése. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.06.29. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.06.16. 

 
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   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

 Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

  
  

ELŐTERJESZTÉS 
 

Az önkormányzati tulajdonban álló  
5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan  

értékesítésére 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában áll az 5462, Cibakháza, Szemere utca 27. 

szám, 2132 hrsz. alatti ingatlan. Az ingatlanon épület nincs, beépítetlen terület, mérete kb. 

2400 m2.  

 

A terület kihasználatlansága miatt javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy az 

önkormányzat értékesítése az ingatlant. Ezzel is csökkenteni tudnánk az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok karbantartási, fenntartási költségeit, hiszen az ingatlan területét 

folyamatosan karban kell tartani, azon rendszeresen gyommentesítést, parlagfűmentesítést 

kell végzeni.   

 

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

határozati javaslatot. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022.06.16. 
 
 
 
 
  Varga Attila sk. 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Önkormányzati tulajdonban álló 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan 
értékesítéséről. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
álló, 5462, Cibakháza, Szemere utca 27., 2132 hrsz alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést és 
akként határozott, hogy értékesíti az 5465, Cibakháza, Szemere utca 27. szám, 2132 hrsz alatti 
beépítetlen ingatlant. 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
elidegenítéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásával, valamint az adásvételi szerződés aláírásával. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 
 
 
 

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



6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak 

megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.06.29. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.06.22. 

 
Készítette:   
Gazsi József mb. fürdővezető 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gazsi József mb. fürdővezető 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítását javaslom az alábbiak 
alapján. 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjának módosítását javaslom aszerint, hogy a fürdő 
2022. július 01. – 2022. augusztus 31. közötti időszakban szombat helyett pénteki napokon tartson 
nyitva 8 órától 22 óráig.  
 
A rendeletben jelenleg szabályozva van az éjszakai fürdőzés alatt igénybe vehető medencék száma, 
eddig csak a nyitott 3 db gyógymedencében volt lehetőség éjszakai fürdőzésre. Ezért a rendelet 4. § 
(3) bekezdésében szereplő „csak a nyitott 3db gyógymedencében” korlátozást javaslom törölni.   
 
Valamint javaslom a rendelet 1. számú mellékletében található, gyógyászatot érintő szolgáltatási 
díjak egy részét módosítani az alábbiak szerint, melynek oka elsősorban az alapanyagok 
áremelkedése. Az iszapkompressz és a folyékony nitrogén ára is 2022.07.01.-től emelkedik, az 
áremeléssel ezt követnénk arányosan. Javaslom az „iszappakolás (orvosi ajánlással)” díjtételt 4.000, 
- Ft-ról 5.000, - Ft-ra, a „Krioszauna 1 alkalom” díjtételét 3.500, - Ft-ról 4.500, - Ft-ra, a 
„Krioszauna 5 alkalom” díjtételét 15.700, - Ft-ról 20.000, - Ft-ra, a „Krioszauna 11 alkalom” 
díjtételét 35.000, - Ft-ról 40.500, - Ft-ra emelni. 
 
Továbbá javaslom az 1 órás masszázs árát a többi masszázs árával arányossá tenni és ennek díjtételét 
a korábbi 6900, - Ft-ról 8.000, - Ft-ra emelni. A 15 perces masszázs díja jelenleg 3000, - Ft, a 30 
perces masszázs ára 4500, - Ft. 
 
A rendelet 2. mellékletében található Napsugár Étterem étel és ital árai közül pedig korábbi 
adminisztrációs hiba miatt javaslom a Hubertus, Metaxa 2cl ital árát 470, - Ft-ról 490,- Ft-ra emelni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet 
tervezetet. 
 
Cserkeszőlő, 2022.06.23. 
 
 
 
 
  Gazsi József sk. 
  mb. fürdővezető 
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete 

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

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási 
díjainak megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 

(1) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul.   

2022. július 01. - 2022. augusztus 31. közötti időszakban:) 

„bb) péntek 8:00 – 22:00 (rendezvények alkalmával 8:00 – 20:00)” 

(2) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Éjszakai fürdőzési lehetőség 21 órától másnap 01-ig lehetséges.” 

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 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 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 „Masszázs (1 óra)” sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Masszázs (1 óra) 8 000 Ft 

” 

2. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Iszappakolás (orvosi 
ajánlással)” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Iszappakolás (orvosi ajánlással) 5 000 Ft 

” 

3. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1 alkalom–11 alkalom. 
sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1 alkalom 4 500 Ft 

5 alkalom 20 000 Ft 

11 alkalom 40 500 Ft 

” 
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2. melléklet 

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Hubertus, Metaxa*** 2 
cl” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Hubertus, Metaxa*** 2 cl 490 Ft 

”
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Részletes indokolás 

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

Az alábbi okok miatt szükségesség vált a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási 
díjainak megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása: 

1. nyitva tartás módosítás, 

2. éjszakai fürdőzés alatt használható medencék bővítése, 

3. szolgáltatási díjak módosítása, 

4. étterem ital ár módosítása. 











7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Molnár Zsolt önkormányzati képviselő előterjesztése. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
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Készítés ideje:   
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Készítette:   
Molnár Zsolt képviselő 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Molnár Zsolt képviselő 
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Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 





8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Kérelem Cserke Vitéz Napok logójának felhasználására. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.06.29. 
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Készítette:   
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Ellenőrizte: 
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Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
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Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



  Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

 Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

  
  

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kérelem Cserke Vitéz Napok logójának felhasználására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dávid Ildikó, a Mini-Mani üzlet (5465, Cserkeszőlő, Petőfi utca 1.) tulajdonosa a mellékelt 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint a Cserke Vitéz Napok logóját szeretné 

felhasználni ajándéktárgyak készítésére. Pólókra és bögrékre szeretné a logót rányomtatni és 

üzletében szeretné árusítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a 

kérelemről. 

 
 
Cserkeszőlő, 2022.06.17. 

 

 

 

 

  Varga Attila sk. 

  polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

„Cserkei Motorosokk” Egyesület támogatási kérelme 
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Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
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Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 





10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Munkáltatói egyéb juttatás szabályzat 
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Készítette:   
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Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
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Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



MUNKÁLTATÓI EGYÉB JUTTATÁS SZABÁLYZAT 

 

Munkáltatói egyéb juttatásra jogosult lehet az a közalkalmazott/ munkavállaló, aki a 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Intézményeiben, 

 a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban, 
 a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlőben a Könyvtárnál és 

Konyhánál, 
 és a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatban, 

a tárgyhóban, egész hónapban jogviszonyban/munkaviszonyban áll, legalább heti 20 órás 
foglalkoztatás keretében. 

A jogviszony fennállása mellett a jogosultsági feltételek teljesülése esetén, teljes munkaidős 
dolgozók havi bruttó 30.000.-Ft, részmunkaidős dolgozók havi bruttó 17.500.-Ft egyéb 
juttatásban részesülnek. 

Próbaidő időtartama alatt „munkáltatói egyéb juttatás” címen nem jár juttatás a 
munkavállalónak. A munkavállaló a próbaidő leteltével válik jogosulttá a fenti juttatásra.  

A jogosultság szünetel/megszűnik: 

 igazolatlan hiányzás esetén, 
 a munkahelyi vezetőtől kapott szóbeli figyelmeztetés esetén a tárgyhónapra szűnik meg 

a jogosultság, 
 írásbeli figyelmeztetés esetén a tárgyhóra, illetve a tárgyév további hónapjaira is 

megszűnik a jogosultság, 
 az 5 naptári napon túli keresőképtelenség esetén (itt a keresőképtelenség miatti 

jogosultság szünetelését mindig a tárgyhónapra vonatkozóan kell vizsgálni), 
 CSED, GYED, és 15 naptári napot meghaladó fizetés nélküli szabadság esetén. A 

jogosultságot a jogi állományba vétel napjától kell újra vizsgálni. 

 

Az egyéb juttatást havonta, utólag a rendes fizetéssel együtt teljesíti a munkáltató. 

 

 Ezen szabályzat 2022. július 1-től lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Cserkeszőlő, 2022.06.29. 

 

 

 Varga Attila  dr. Tóth Dániel  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Tóth Krisztina  Gazsi József 
 intézményvezető  mb. intézményvezető 
 PS ÁMK Cserkeszőlő  Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 



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

 Munkáltatói Egyéb Juttatás Szabályzatról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Munkáltatói Egyéb Juttatás 
Szabályzatról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Varga Éva gazdaságvezető helyettes – helyben 
 - Intézményvezetők - helyben 
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