




















































Cserkeszőlő Község 

 Polgármesterétől 
  5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 13-án (hétfőn) 17,00 órakor 
rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.  
 
 
Az ülés helye: Képviselői Irodaház 
 
 
Napirend előtt: 
 

- Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: polgármester 
 

- Interpelláció 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolója 
Előadó: rendőrkapitány 
 

2. Civil Szervezetek 2019. évi beszámolója 
Előadó: polgármester 

 
3. Védőnői Szolgálat 2019. évi beszámolója 

Előadó: védőnő 
 

4. A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségterítéséről 
szóló 20/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 
 

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

 
6. A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi közútra 

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

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

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



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

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

11. Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tulajdonában lévő bálázó gép értékesítése 
Előadó: polgármester 

 
12. Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme. 

Előadó: polgármester 
 

13. Kiss Pál vételi ajánlata 
Előadó: polgármester 
 

14. Mintagazdaság létrehozása 
Előadó: polgármester 
 

15. Tiszteletjegy (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: polgármester 
 

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

Cserkeszőlő, 2020. július 9. 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. 
 polgármester  



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Beszámoló a 2019-ben végzett védőnői munkáról  
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.09. 

 
Készítette:   
Komlós Orsolya védőnő  
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Komlós Orsolya védőnő 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság   

Szociális Bizottság   
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Előterjesztés 
 

a 2019-ben végzett védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Cserkeszőlői Védőnői Szolgálat minden évben beszámol az előző évben végzett 

munkájáról a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 

mellékleteként becsatolt 2019-ben végzett védőnői munkáról készített beszámolót. 

 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 09. 
 
 
   
 Komlós Orsolya sk. 
 védőnő 
  
                                               
 
 
 
  



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(VII.13.) 
számú határozata a 2019-ben végzett védőnői munkáról szóló beszámoló 
elfogadásáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2019-ben végzett védőnői munkáról szóló beszámolót.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Komlós Orsolya védőnő - helyben 
 

 
 

Kmf. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületének  

a 2019-ben végzett védőnői munkáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 Védőnői munkám során feladataimat (többek között tömören: várandós anyák 
gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves gyermek gondozása, tanköteles 
gyermekek iskola-egészségügyi ellátása, nővédelem, családgondozás, egyéni és közösségi 
egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok szervezése, részvétel a megvalósításban, 
szűrővizsgálatok fontosságára figyelem felhívás) továbbra is különféle törvények, rendeletek, 
határozatok szabályozzák, közülük  a legfontosabbak: a 49/2004. ESZCSM rendelet a területi 
védőnői ellátásról, a 26/2014. EMMI rendelet a várandósgondozásról és a 26/1997. NM 
rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. A védőnői munkát különböző szakmai protokollok 
is segítik.  

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és 
együttműködik az alapellátás (háziorvossal, gyermekorvossal), a szakellátás résztvevőivel (pl. 
szülész-nőgyógyász szakorvossal). A védőnő együttműködik a közoktatási, a gyermekjóléti, a 
szociális és családsegítést végző intézményekkel. Rendszeres a kapcsolattartásom a 
családgondozóval, bölcsődével, óvodával, az általános iskola minden tanárával. 

A 49/2014. ESZCSM rendelet 3§ ge) pontja határozza meg, hogy a védőnő tájékoztatja 
a gondozottakat az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről (ebbe 
beletartoznak a helyi kezdeményezések is, amelyek természetesen gondos megfontolással és 
átgondolással megvalósításra kerülhetnek).  

 Tevékenységemet a Járási Népegészségügyi Intézetének Mezőtúr – Kunszentmártoni 
Kistérségi Intézménye, és főként a kistérségi vezető védőnő felügyeli, 2019 - ben kétszer történt 
szakmai ellenőrzés.  
 
 Kötelezően előírt a heti minimum 2 óra várandós és minimum 2 óra csecsemő – és 
kisgyermek tanácsadás. A heti minimálisan előírt 2x2 óra tanácsadási idő a járási 
népegészségügyi intézetben is nyilván van tartva. Az elmúlt évben is várandós tanácsadást 
hétfőn, csecsemő – és kisgyermek tanácsadást kedden tartottam, ekkor történik a védőoltások 
beadása is a gyermekeknek. 2017 óta az önálló védőnői tanácsadási idő az alaposabb és 
részletesebb védőnői szűrővizsgálatok következtében megnövekedett és ezzel arányban az 
adminisztrációs feladatok is, mert több korcsoport védőnői vizsgálatát vezették be. Azóta 
átfogóbb és alaposabb képet kapunk a gyermekek fejlődéséről.  
 

Bölcsődei, óvodai és iskolai teendőket szerdai, csütörtöki, pénteki napokon láttam, a 
fenn maradó időben családlátogatásokat és adminisztrációs - dokumentációs feladatokat 
végeztem. A családlátogatások előírás szerint történtek. A gondozott személyekről 
egészségügyi dokumentációt vezetek. 
 

2017 – ben a Magyar Védőnők Egyesülete Jász – Nagykun – Szolnok megyei 39. 
szakosztály vezetőjétől felkérést kaptam, hogy a Kunszentmártoni Kistérséget küldöttként 
képviseljem a küldöttgyűlésben. A szakosztályi gyűlésen megválasztottak küldöttnek, ez a 
megbízatás 5 évre szól, és a kistérséget képviselem bizonyos országos rendezvényeken is, 



amelyeken korlátozott számban lehet részt venni. 
 
 

2019 augusztus 5-én kezdődött budapesti felkészítéssel egybekötve a PregnaScan 
telemonitoring rendszer várandósok körében való kipróbálása az E-Medlab Hungary Kft. és a 
Magyar Védőnők Egyesülete együttműködésében. 
Országosan 20 védőnőt kértek fel a programban való részvételre, az egyik résztvevő én voltam. 
 
PregnaScan rendszer használatával exponenciálisan több, szakirodalmi adatokkal igazolt 
információ áll rendelkezésünkre a kismamák egészségének változásáról - több információ 
ismeretében pedig jobb döntések hozhatók - melyek mind hozzájárulhatnak a szülés körüli 
komplikációk csökkentéséhez. Ezen megfontolások miatt növelhető a várandósság alatt 
jelentkező esetleges probléma minél korábbi felismerése és a szükséges beavatkozás időben 
való megkezdése az egészséges magzat és újszülött érdekében. 

A védőnői szűrés keretében alkalmazott PregnaScan rendszer a kismamák és magzatok 
egészségvédelmét fokozhatja a várandósság alatti primer prevenció keretében, olyan 
érzékenységgel, amelyre a ma használt eszközökkel még nincs mód. 

A rendszer a következő típusú adatok rögzítésére, feldolgozására és továbbítására alkalmas akár 
napi szinten:  

- pulzus 
- artériás oxigén szaturáció 
- pulzushullám analízis 
- szív-frekvencia variabilitás analízis 
- vérnyomás 
- testsúly 
- esemény napló 

A mérés menete: 

Egy pulzoximétert helyezünk a várandós mutatóujjára, melynek segítségével rögzítjük a 
pulzusgörbét. A pulzoximéter a védőnőnél levő tabletre továbbítja az adatokat a PregnaScan 
rendszerébe, a felhasználói profilja megadása után. A profil létrehozásához név, születési 
dátum, testmagasság és az aktuális testsúly megadása szükséges a védőnő részére, mely adatok 
az E-MedLab Hungary Kft. részére anonim módon, tehát név nélkül kerülnek továbbításra. A 
mérés semmilyen kellemetlenséggel, fájdalommal vagy kockázattal nem jár, a vizsgált 
személynek csak nyugodtan, csendben, mozdulatlanul kell ülnie két percig. 

 

A mért adatok kiértékelése: 

A jelen projekt elsődleges célja a PregnaScan rendszer védőnői munkába való 
beilleszthetőségének vizsgálata, továbbá a rendszer működésének különböző földrajzi 
területeken való felmérése. Az adatok kiértékelése informális jellegű. A kiértékelés havonta 
történik egy orvoscsapat és a védőnő közti konzultáció során.  

 

 



Mért eredmények alapján teendők: 

 

Szükség esetén életmódi tanácsokat és szorosabb egészség-követést javasolhat a védőnő, 
továbbá felveheti a várandós szülész orvosával a kapcsolatot. 
 

A körzetben végzett gondozási tevékenység  

  
 
 Az adatok 2019. december 31 – i állapotnak megfelelően szerepelnek. 
 
 
 Várandós gondozás: 
 

2019 – ben nyilvántartásba vett várandósok száma 26 fő, ebből veszélyeztetettek száma 17 fő 
egészségügyi okok miatt. Várandós tanácsadáson 196 alkalommal jelentek meg, a látogatások 
száma 89 volt. 

  
  
 Gyermekágyas anyákat 91 alkalommal látogattam meg. 
  
 
 Nővédelmi tanácsadáson 101 fő vett részt, nővédelmi látogatás 11 volt. 

 
0– 6 éves gyermekek gondozása: 

 
 0 – 11 hónapos: 13 fő, ebből veszélyeztetett 1 fő egészségügyi okból, 

tanácsadáson megjelenés gyermekorvossal közösen tartott 89, önálló 141, 
látogatás 224 volt. 

 12 – 35 hónapos: 34 fő, ebből veszélyeztetett 6 fő egészségügyi és környezeti 
okok miatt, tanácsadáson megjelenés gyermekorvossal közösen tartott 103, 
önálló 86, látogatás 214 volt. 

 3 – 6 éves: 65 fő, ebből veszélyeztetett 19 fő egészségügyi és környezeti okok 
miatt, tanácsadáson megjelenés gyermekorvossal közösen tartott 72, önálló 94, 
látogatás 191 volt. 

 
 
 Családlátogatások száma 2019 – ben 648, szaklátogatások száma 820 volt. 
 
 

Iskola-egészségügyi munka 

 
 
Továbbra is részt veszek az egészségnevelő foglalkozások lebonyolításában. 

Osztályfőnöki órákon felső tagozatosok számára egészségnevelési órák megtartásában szívesen 
segítek, az osztályfőnökök kéréséhez és iskolai munkamenethez igazodva. Témakörök: 
serdülőkor, felnőtté válás testi – lelki folyamata, egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek, 
társas kapcsolatok, személyi higiéné családtervezés és fogamzásgátlás. 

Tisztasági vizsgálatok rendszeresen megtörténnek. Néhány családnál sajnos visszatérő 
problémát jelentett az ápolatlanság, gondozatlanság, és a fejtetvesség. 6 családnál figyelhető 



meg gyermekelhanyagolás, 3 családnál évek óta tartó problémát  
jelent a fejtetvesség. 
2019-ben a Járási Népegészségügyi Intézet két munkatársával néztük meg az iskolában a 
gyermekek haját, de érdemben változás nem történt, a hatóság nem kezdeményezett további 
intézkedést. A szülő kötelessége lekezelni a gyermek haját tetűírtó szerrel, a kezelésről 
nyilatkoznia kell, amelynek megvalósulása nehezen nyomon követhető, mert a nyilatkozat 
vissza sem kerül a közösségbe, de előfordult olyan eset is, hogy haza sem került az értesítő. 
 
 A 2018/2019 – es tanévben, az iskolában védőnő által megvizsgáltak (kizárólag a 
szűrésre kötelezettek) száma 148, kiszűrt elváltozások száma 80, védőoltások száma 200. 
 Védőnői tevékenységben részesült gyermekek száma óvodában és iskolában együttesen 
4976 fő, osztály-/csoportvizsgálatok száma 151. A tanévben óvodai és iskolai munkákra 
összesen 561 órát fordítottam. 

Iskolai szűrővizsgálatok alkalmával kiszűrt leggyakoribb elváltozások a tartási 
rendellenességek, lúdtalp, fénytörési hibák, gyermekkori elhízás, magas vérnyomás. 
 
   
A folyamatos és kampányoltásokat időben megkapták a gyermekek. 
 
 
Családgondozás, gyermekvédelmi feladatok 
 

 
  Családgondozás során a családban előforduló egészségi és környezeti 
veszélyeztetettség megelőzése, feltárása volt a cél. Az aktuális problémákra a körülményeket 
figyelembe véve kerestem a megoldást.  
2019-ben 2 esetben tettem védőnői intézkedést gyermekvédelemmel kapcsolatban. Ezek 
gyámhivatali megkeresések voltak védelembe vételi eljáráshoz. 

Nehézségek: életvezetési problémák, elhanyagolás, párkapcsolati problémák, következetesség 
és kötelességtudat hiánya. 

Esetenként hiányos és téves információkkal rendelkeznek gondozottak, ami kissé megnehezíti 
a munkámat. 
 
Az összes szakmaközi megbeszélésen, éves szakmai értékelésen részt vettem,  

 
A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás rendszeres, többnyire az esetekhez kapcsolódó az 
együttműködés. 
 
Az alábbi rendezvényeken, továbbképzéseken vettem részt 2019 – ben: 
 
2019. március 20-21. Kecskemét: Baba – mama táplálkozás – A gyermekvállalástól a kisded 
korig. (Kötelező továbbképzés) 
2019. április 12. Szolnok: Magyar Védőnők Egyesülete szakosztályi értekezlet. 
2019. április 20. Budapest: Magyar Védőnők Egyesülete Országos Elnökségének Beszámoló 
Küldöttgyűlése. 
2019. április 25. Szolnok: Megyei Továbbképző Napok: Kommunikációs készségek fejlesztése 
a tanácsadásban. 
2019. május 17. Budapest: Ételünk az életünk – Egészséges várandósokra, egészséges 
gyermekekre hangolva. 



2019. május 30. Békéscsaba: Gyermekkori endokrin betegségek. 
2019. augusztus 23. Budapest: Tanévnyitó Iskola-egészségügyi Konferencia 
2019. szeptember 27. Budapest: Védőoltási Konferencia 
2019. november 21. Budapest: Védőnő - Szülésznő - Gyermekápoló Konferencia 
2019. november 28. Szolnok: Megyei Továbbképző Napok: Az alfa generáció és az életükre 
ható problémakörök 
2019. november 29. Kunszentmárton: Védőnői munkaértekezlet 
  
 
 
Cserkeszőlő, 2020. március 12.    Tisztelettel: Komlós Orsolya sk. 
                        védőnő



 



2. napirend 
 

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

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.09. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   
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Előterjesztés 
 

a Civil Szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő községben számos Civil Szervezet tevékenykedik, melyek minden évben 

beszámolnak az előző évben végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított 

támogatás felhasználásáról. 

 

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

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

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

Általános Iskola Diákönkormányzata és Szülői munkaközössége, valamint a 

Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület nyújtott be elszámolást vagy beszámolót.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 

mellékleteként becsatolt Civil Szervezetek 2019. évi beszámolóit. 

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



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

 
 

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

 
 

Kmf. 
 

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

a Közbiztonsági beszámoló elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról minden évben beszámoló készít a 

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 

mellékleteként becsatolt Közbiztonsági beszámolót. 

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



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(VII.13.) 
számú határozata a Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság Közbiztonsági beszámolóját a község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
A Képviselő-testület megköszönte a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkáját.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Kunszentmártoni Rendőrkapitányság – 5440, Kunszentmárton,  
   Kossuth Lajos út 7. 
 

 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző          
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Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Cserkeszőlő 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Cserkeszőlő község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. ( 4 ) 
bekezdése alapján beszámolómat 2019. évre vonatkozóan az alábbiak szerint terjesztem elő: 
 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2019. évben változatlan népességmegoszlás és település 
szerkezet mellett az előző évekhez hasonló társadalmi és gazdasági környezetben végezte 
tevékenységét. 
Az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.  
Kiemelt hangsúlyt fektettünk a párbeszéd folytatására az önkormányzatok, az egyes polgárőr 
szervezetek, egyházak, iskolák, civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel. 
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a 
tervszerű közlekedésrendészeti és egyéb baleset-megelőzési módszerek összehangolt alkalmazására.  
A rendőrkapitányság a rendelkezésre álló anyagi, illetve humán erőforrások hatékony 
kihasználásával alapvetően végrehajtotta a 2019. évre meghatározott feladatait, amellyel 
megvalósította a legfontosabb célkitűzéseit is. 
 
 

I. Cserkeszőlő község közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke ( létszám, óraszám), a     
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága  

 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 
A település bűnügyi helyzetét az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (a 
továbbiakban: ENYÜBS) statisztikai adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt 
időszakban a rendőri eljárásokban Cserkeszőlő településen a regisztrált bűncselekmények száma a 
2018. évi csökkenést követően 2019. évben kismértékben emelkedett (27-ről 33-ra), mely így is az 
elmúlt 10 év második legalacsonyabb értéke. 2019. évben a Kunszentmárton Rendőrkapitányság 
illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 6,57 %-át követték el Cserkeszőlő településen 
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2018. évi jelentős csökkenést követően 2019. 
évben kisebb mértékben emelkedett 6-ról 10-re. 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
fertőzöttség). 
 
A 100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évben 1475,2 volt, mely az 
előző évhez képest (1193,6) emelkedést mutat, de így is az elmúlt 10 év második legkedvezőbb 
adata.  
 
1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása. 
 
A település illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma az 
összbűncselekmény számhoz hasonlóan emelkedett (12-ről 18-ra), mely ugyancsak az elmúlt 10 év 
második legalacsonyabb értéke. 
Emberölés bűncselekményét az elmúlt 10 évben egyszer sem regisztrálta a statisztika. 
 A testi sértések száma a 2018. évi emelkedést követően 2019. évben csökkent (4-ről 2-re). 
A súlyos testi sértések száma 2019. évben ugyancsak csökkent (2-ről 1-re). 
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2018. és 2019. évben nem regisztrált a statisztika. 
Az elmúlt 10 év adatait tekintve embercsempészés bűncselekményét a településen nem regisztrálta 
a statisztika. 
A garázdaságok száma a 2018. évi csökkentést követően 2019. évben emelkedett (0-ról 2-re), de a 
megelőző évek átlaga alatt marad. 
Önbíráskodás bűncselekményét az elmúlt 10 évben mindössze 2011. évben 1 esetben regisztrálta a 
statisztika. 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 
kábítószerrel – terjesztői magatartások tekintetében, valamint a 2012. évi C. törvény alapján 
kábítószer kereskedelem vonatkozásában) az elmúlt 10 évben nem regisztráltak a településen. 
A lopás bűncselekmények száma a tavalyi évben emelkedett a településen (7-ről 14-re), de így is az 
elmúlt 10 év második legkedvezőbb értéke. 
Személygépkocsi lopás 2017., 2018. és 2019. évben nem került statisztikai számbavételre.  
Zárt gépjármű feltörést az elmúlt 4 évben nem regisztrált a bűnügyi statisztika. 
A lakásbetörések száma a településen a 2018. évi kismértékű csökkenést követően 2019. évben 
hasonló mértékben emelkedett (0-ról 1-re). 
Rablás bűncselekmény 2016 és 2019. között a településen nem regisztrált a statisztikai, számuk a 
megelőző években is elenyésző volt. 
A kifosztás bűncselekményt az elmúlt 10 évben nem regisztrált a statisztika. 
Zsarolás bűncselekménye az elmúlt 10 évben nem került statisztikai számbavételre. 
Rongálás bűncselekményt 2018. évben 1 esetben, míg 2019. évben egyetlen esetben sem regisztrált 
a statisztika, számuk 2017. óta mutat csökkenő tendenciát. 
Orgazdaság bűncselekményét az elmúlt 6 évben nem regisztrálta a statisztika. 
A jármű önkényes elvétele bűncselekménye az elmúlt 7 évben nem került statisztikai 
számbavételre. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése. 
 
 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 
 
A nyomozáseredményességi mutató 2019. évben 63,9 %, mely 3,5 %-pontos csökkenést mutat az 
előző évi 9,7 %-pontos emelkedést követően. A kiemelt bűncselekmények nyomozás 
eredményességi mutatója 2019. évben 50,2 %, mely 6,6 %-pontos csökkenést mutat az előző évhez 
képest, de meghaladja az elvárt eredményességi értéket (40 %). 
 
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója. 
 
A közterületi bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója kapitányságunkon 2018. évben 
90,1 %, mely 2019. évben 82,2 %-ra csökkent. 
 
2.3. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 
 
Emberölés vonatkozásában kapitányságunkon folytatott eljárásokban 2019. évben sem került 
bűncselekmény regisztrálásra, míg a korábbi években is mindössze 2013. évben egy előkészületi 
magatartással megvalósított jogsértés volt.  
A testi sértések nyomozati eredményessége 100 %-ról 93,8%-ra csökkent, mely meghaladja az 
elvárt 81 %-os eredményességi értéket.  
A súlyos testi sértések nyomozati eredményessége továbbra is 100 %, mely meghaladja az elvárt 83 
%-os eredményességi értéket.  
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2019. évben nem regisztrált a statisztika. 
Az elmúlt 10 év adatait tekintve embercsempészés bűncselekményét csak 2015. évben, mindössze 
egy esetben regisztrált a bűnügyi statisztika, mely eredményesen került befejezésre 
A garázdaságok nyomozati eredményessége 96 %-ról 92 %-ra csökkent, mely meghaladja az elvárt 
82 %-os eredményességi értéket. 
Az önbíráskodás bűncselekményt 2019. évben nem regisztrált a statisztika. 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 
kábítószerrel – terjesztői magatartások tekintetében, valamint a 2012. évi C. törvény alapján 
kábítószer kereskedelem vonatkozásában) 2019. évben nem regisztrált a statisztika. 
A lopás bűncselekmények nyomozati eredményessége a 2018. évi 45 %-ról 2019. évben 39,7 %-ra 
csökkent, de meghaladja az elvárt 27 %-os eredményességi értéket. 
Személygépkocsi lopás az elmúlt 6 évben eljárásainkban nem került regisztrálásra. 
A zárt gépjármű feltörések esetében a nyomozati eredményesség csökkent, az 1 regisztrált 
cselekmény elkövetője ismeretlen maradt. 
A lakásbetörések nyomozati eredményessége a 2018. évi 41,2 %-ról 2019. évben 38,9 %-ra 
csökkent, de meghaladja az elvárt 23 %-os eredményességi értéket. 
Az eljárásainkban regisztrált rablás bűncselekmények nyomozati eredményessége továbbra is 100 
%, és meghaladja az elvárt 70 %-os értéket. 
A kifosztás bűncselekmények nyomozati eredményessége 2019. évben 50 %-os értéken alakult. 
Zsarolás bűncselekményt az elmúlt 4 évben nem regisztrált a statisztika. 
A rongálás bűncselekmények nyomozati eredményessége 2019. évben 42,9 %-os értéken alakult, 
mely meghaladja az elvárt 30 %-os értéket. 
Az orgazdaság bűncselekménye 2019. évben nem került statisztikai számbavételre. 
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozati eredményessége az előző évvel összevetve 
változatlanul 100 %, így meghaladja az elvárt 71,9 %-os értéket. 
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 
 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértési ügyek vonatkozásában 2019. évben 29,05 %-os csökkenést tapasztaltunk az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. Az ügyek összetételét megfigyelve nincs változás, továbbra is 
túlnyomó többségben (51 %) lopás miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás.  
 
A 2019. évben a tulajdon elleni szabálysértési ügyeket vizsgálva 63 esetben került megszüntetésre 
az eljárás, mivel az elkövető személye nem nyert megállapítást. 39 esetben bíróságra küldtük meg 
az ügyeket, mely ügyekben az elkövető személye felderítésre, illetve a szabálysértést elkövető 
személy cselekménye elkövetése során tettenérésre került. 
 
Cserkeszőlő település esetében a vizsgált időszakot tekintve 8 db. tulajdon elleni szabálysértés miatt 
indult szabálysértési előkészítő eljárás. A 2018. évet vizsgálva ez 20 %-os ügyszám csökkenést 
jelent. A tulajdon elleni lopás felderítési mutató - bolti lopás szabálysértések kivételével - 
Cserkeszőlő település vonatkozásában 100%, amely 2018. évhez képest 100% növekedést mutat. 
/Statisztikai forrás: NETZSARU/ 
 

  4.  A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 
 
Az elmúlt évben a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 60 személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset történt (forrás: Baleseti Statisztikai Program), mely eggyel több, 
mint 2018-as évben: ekkor 59 személyi sérüléses közlekedési baleset történt. 
Az anyagi kárral járó balesetek száma 90-ről 73-ra változott, mely előző évhez képest 18,9 %-os 
csökkenésnek felel meg. 
A személyi sérüléssel járó balesetek kimenetelében változás történt: míg 2018. évben négy halálos 
kimenetelű baleset történt, addig 2019. évben hat ilyen kimenetelű baleset volt. 
A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 21-ről 19-re változott (9,5 % csökkenés), míg a könnyű 
sérüléssel járó balesetek száma eggyel nőtt:  2018-ban 34, míg 2019-ben 35 ilyen kimenetelű 
baleset történt. 
Az ittasság közrehatása a személyi sérüléses baleseteknél azonos az előző évi adatokkal: 2018-ban 
és 2019-ben is 7 esetben volt ittas személy a baleset okozója. 
A balesetek napszak szerinti megoszlásánál az előző évhez képest változás nem történt: a sérüléssel 
járó balesetek többsége 12-18 óra, valamint 07 és 12 óra között következett be. 
Cserkeszőlő területén 2019. évben személyi sérülést eredményező közúti közlekedési baleset nem 
történt, amely pozitív változás előző évhez képest: 2018-ban egy darab könnyű sérüléssel járó 
közlekedési baleset történt. 
(statisztikai forrás: Baleseti Statisztikai Program)  
Általánosságban a kapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleseteknél megállapítható, hogy továbbra is elsősorban a gyorshajtás, kanyarodási szabályok 
megszegése és elsőbbség szabályainak megértése a fő bekövetkezési okok.  
A forgalom nagysága, összetétele, valamint a főbb baleseti okok megelőzése végett, szükséges az 
intenzív sebességmérés végrehajtása, az előzési és kanyarodási szabályokat megszegők forgalomból 
történő kiszűrése, az állampolgárok jogkövető magatartásának kialakítása. 
Az e körben ránk háruló feladatokat az intézkedési aktivitás folyamatos növelésével, a 24 órás 
közterületi jelenlétünkkel oldjuk meg, valamint megtartjuk az előirányzott, illetve saját 
kezdeményezésű fokozott ellenőrzéseinket is útjainkon. 
Folyamatos erőfeszítéseket teszünk az ittas járművezetés visszaszorítására: minden héten célzott 
ellenőrzéseket végzünk az ittas vezetők kiszűrésére (FINN-módszeres ellenőrzés), visszatérően és 
folyamatosan ellenőrizzük a vendéglátóhelyek környékét, és intézkedés alá vonunk minden olyan 
járművezetőt, akinél felmerül az ittasság gyanúja.  
A balesetben megsérült személyek számának, és a balesetben elszenvedett sérülés mértékének 
csökkentése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a passzív biztonsági eszközök 



5 
 

használatának ellenőrzésére. Idei évben több alkalommal TISPOL ellenőrzés keretein belül is sor 
került fokozott ellenőrzés végrehajtására. 
 
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás 
érdekében tett intézkedések). 
 
A Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migráció elleni szűrő-, ellenőrző háló 
működtetése során a jóváhagyott tervek alapján folyamatosan, a napi szolgálati feladatokba 
beépítve ellenőrzésre kerülnek a területünkön található szórakozóhelyek, megállóhelyek, állomások, 
piaci árusító helyek, 44-es és 45. számú főközlekedési utak. A „Nimród” és „Háló” fedőnevű 
kompenzációs ellenőrzés keretén belül havi rendszerességgel fokozott ellenőrzéseket hajtunk végre 
a migrációval érintett 44-es és 442-es számú főközlekedési úton az országban illegálisan tartózkodó 
külföldiek kiszűrésére, az illegális migrációhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni 
fellépés hatékonyságának növelése érdekében. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottunk 
a harmadik ország állampolgárainak magyarországi tartózkodásának jogszerűségére, 
személyazonosító okmányok eredetiségére, érvényességére, illetve a bűncselekmények 
megelőzésére, felderítésére, megszakítására.  
 
6. A határrendészeti tevékenységhelyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a 
mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása). 
 
A Kunszentmártoni rendőrkapitányság illetékességi területén végrehajtott illegális migrációs 
ellenőrzések végrehajtása során 2019. évben illegálisan Magyarországon tartózkodó személy nem 
került illetékességi területünkön elfogásra, valamint az ellenőrzések végrehajtása során jogsértés 
nem vált ismertté.  
 

II. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések 
és az azzal kapcsolatos feladatok 

 
1.  A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága. 

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság közrendvédelmi mutatóit értékelve megállapítható, hogy 
az előző évhez képest 2019. évben 3,8 %-kal nőtt a közterületre vezénylések száma (3493-ról 3626-
ra), illetve 6,91 %-kal nőtt a közterületen eltöltött órák száma ( 31053-ról 33199-re ). Statisztikai 
forrás: KREND stat./  
2019. évre vonatkozóan a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén a lakosság 
száma 35.004 fő, míg a kapitányság hivatásos személyi állományának éves átlaglétszáma 63 fő volt. 
Ez alapján 1 fő rendőrre 556 lakos jutott. 
 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén korábban megtartott Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon és Konzultációs Fórumokon az önkormányzatok véleményére 
figyelemmel, továbbá a kialakított bűnügyi, közbiztonsági elemzések értékelése alapján a 
települések ellenőrzését az alábbi ütemezés szerint hajtottuk végre. 
 
Napi 24 órában ellenőrzött település Kunszentmárton városa, míg naponta visszatérően ellenőrzött 
település Tiszaföldvár városa és Cibakháza nagyközség. A többi településen: Szelevény, Tiszasas, 
Tiszainoka, Nagyrév, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Csépa és Öcsöd, eseti jelleggel visszatérően tudtunk 
szolgálatot adni.  
 
A Rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelt idegenforgalmi területnek egyedül Cserkeszőlő 
számít, az elemzések adatai alapján a település bűnügyi helyzetét nagymértékben befolyásolja a 
település turisztikai jellegéből adódóan a Gyógy- és Strandfürdőben, illetőleg környezetében 
elkövetett jogsértések. Cserkeszőlőben kiemelt idegenforgalmi időszakban a strand területén és 
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annak közvetlen környezetében járőri szolgálatot biztosítottunk. A szolgálatot a fürdő területére 
telepített térfigyelő kamerák, valamint a fürdő saját biztonsági szolgálata, a helyi polgárőr szervezet 
és az önkormányzat parkoló őre is segítette. 
 
2.  A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok 
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó 
adatok. 
 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság intézkedési mutatóit elemezve megállapítható, hogy 
bizonyos mutatóknál csökkenés, egyéb mutatóknál növekedés tapasztalható. 2019. évben az 
előállítások száma (260-ról 215-re) 17,30 %-kal csökkent, az elfogások száma (197-ről 197-re) 
változatlan maradt az előző évhez képest. 
 
A szabálysértési feljelentések száma (285-ről 236-ra) 17,19 %-kal csökkent, a büntető feljelentések 
száma (74-ről 112-re) 51,35 %-kal nőtt. A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 1,73 %-kal 
nőtt (905-ről 921-re). Az ittas járművezetés megelőzése, felderítése, visszaszorítása érdekében 
felhasznált alkoholszonda 125 esetben (2019-ben 86 esetben) hozott pozitív eredményt. 
/Statisztikai forrás: HIIKK adatok/. 
 
A rendészeti szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok értékelése alapján a kitűzött 
teljesítménykövetelmények - a tettenéréses elfogások, bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, 
tulajdon elleni szabálysértési felderítési mutatók, megvalósultak.  kitűzött teljesítménykövetelmény 
minimumokat, kizárólag a halálos közúti közlekedési balesetek számának mutatója terén nem 
tudtuk elérni. 
 
Cserkeszőlő településen szolgálatot teljesítő rendészeti állomány közbiztonsági intézkedési 
mutatóit a beszámolóhoz csatolt táblázat tartalmazza. 
 
A településen szolgálatot teljesítő rendészeti állomány kiemelten kezelt közbiztonsági intézkedési 
mutatóit elemezve megállapítható, hogy Cserkeszőlő településen 2019. évben a végrehajtott 
elővezetések száma (0-ról 3-ra), a büntető feljelentések száma (3-ról 7-re ), a helyszínbírsággal 
sújtott személyek száma (620-ról 895-re) nőtt. 2019 évben az elfogások száma ( 12-ről 9-re ), az 
előállítások száma ( 18-ról 15-re ), a biztonsági intézkedések száma (5-ről 2-re), a szabálysértési 
feljelentések száma (10-ről 5-re ), az alkoholszonda alkalmazások száma (317-ről 192-re), a 
település területén történt rendőri intézkedések során a szondák alkalmazásának során a pozitív 
szondák száma (3-ról 0-ra) csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. /Statisztikai 
forrás: NETZSARU/STATISZTIKA/Rendészeti Statisztika/Oracle települési adatok/. 
 
Cserkeszőlő település vonatkozásában a közterületi óraszámok valamint közterületi vezénylésekre 
vonatkozó statisztikai adat nem állrendelkezésre, ezért a táblázatban feltüntetett közterületi 
szolgálati létszám (fő), a közterületi szolgálati óraszám, illetve az egy főre jutó közterületi óraszám 
adatok a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra vonatkozó adatok.  
 
2019. évben a Készenléti Rendőrség állománya Cserkeszőlő településen nem teljesített szolgálatot. 
 
3.  A rendezvénybiztosítások.  

 
2019. évben Cserkeszőlő településen rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtására a rendőrség 
részéről 3 esetben került sor. / Statisztikai forrás: ROBOTZSARU adatok/. A rendezvénybiztosítási 
feladatok felügyeleti szolgálattal, illetve elkészített biztosítási terv alapján kerültek végrehajtásra, 
minden rendezvényhez tudtuk biztosítani a megfelelő számú rendőri erőt.  
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4.  Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott 
rendőri feladatok. 

A településen 2019. évben rendkívüli illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban nem került sor rendőri 
feladatok végrehajtására. 
 
5.  A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.  

Cserkeszőlő településen 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, valamennyi KMB státusz 
betöltött. Cserkeszőlő település lakónépessége 2306 fő, az 1 fő körzeti megbízottra jutó lakosság 
2306 fő.  
A települések körzeti megbízottjai összrendőri feladatokat teljesítenek, a munkavégzésüket 
meghatározó körzeti megbízotti szabályzat feladatkörükbe utal bűnügyi, közrendvédelmi, 
közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti feladatokat is. Mindez azt jelenti, hogy az általánosan 
elvárt közterületi megelőző jelenléten túlmenően, a működési területen elkövetett ismeretlen 
tetteses bűncselekmények felderítése érdekében adatgyűjtést is folytatnak, tényleges bűnügyi 
ügyfeldolgozó tevékenységet nem végeznek, azt a Bűnügyi Osztály valamint Tiszaföldvár 
Rendőrőrs bűnügyi állománya végzi.  
A körzeti megbízotti állomány a közterületi szolgálatot ellátók közül a legtapasztaltabb, 
intézkedéseik során a rendőrség iránti bizalmat erősítik, bűnügyi munkájuk során pedig a 
felderítéssel a bűnügyi osztály munkáját segítik elő. Feladataikat a hatályos szabályozókban 
foglaltaknak megfelelően látják el, jelentős szerepet betöltve a kistelepülések közösségi életében, 
kapcsolatot tartva a településeken élőkkel. 
 
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működése  

 
A hívásfogadó központok a nemzeti segélyhívó számokra, valamint a 112-es egységes európai 
segélyhívó számra érkező hívásokat fogadja, majd azokat továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező készenléti és egyéb szervek, így a rendőrségen működő Tevékenység-irányítási Központ 
(TIK) felé.  
A Tevékenység-irányítási Központ elsődleges feladata a tudomására jutott bejelentések jogszerű, 
szakszerű kezelése, a szolgálati feladatot ellátó állomány irányítása és munkájának összehangolása, 
továbbá a jogszabályokból, a közjogi szervezetszabályozó eszközökből, az egyéb jogi eszközökből, 
valamint vezetői utasításokból adódó jelentési, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése. 
2013. november 01-től országosan valamennyi megyeszékhelyen felállításra kerültek a 
tevékenység-irányítási központok, melyek megyei szinten látják el tevékenység-irányítási 
feladataikat. Helyi szinten a rendőrkapitányságokon a szolgálatparancsnoki rendszer kialakítására 
került sor. Ezen átalakítások bevezetésével jelentősen javult a reagálási idő, a bejelentést követően 
minél hamarabb kerülhet sor a rendőr helyszínre történő megérkezésére. Ezen munkát nagy 
mértékben támogatják a rendszeresített számítástechnikai eszközök.       
A kialakított szolgálatparancsnoki rendszer a közterületi szolgálatot sikeresen támogatta, a munka 
jellegéből adódó nehézségek ellenére, a beosztott parancsnoki állomány a feladatokat sikeresen 
végrehajtotta és egyre nagyobb gyakorlatra tett szert.  
  
 
7.  Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 
A rendelkezésünkre álló adatok szerint a cserkeszőlői lakosok által elkövetett szabálysértések 
száma 2018-ban 37 db volt 2019-ben pedig 39.  
 
A szabálysértések számszerű vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az elkövetett szabálysértések 
nagy része, 29 db közlekedési szabálysértés volt, illetve 3 db közrend elleni szabálysértés volt. A 
közrend elleni szabálysértések tekintetében csökkenés tapasztalható, mert még 2018-ban 5 db 
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közrend elleni szabálysértést regisztráltunk. 2019-ben „Új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos 
szabálysértés” 1 db, „Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés” 1 
db és „Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés” 1 db volt. A közlekedési és a közrend elleni 
szabálysértések aránya a kapitányság illetékességi területéhez tartozó más települések lakosai által 
elkövetett szabálysértések arányához hasonló képet mutat. 
 
Közúti közlekedési szabálysértéseken belül „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
szabálysértés miatt 10, „Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése” miatt 6 és 
„Érvénytelen hatósági engedéllyel és jelzéssel való közlekedés” szabálysértés elkövetése miatt 8 
esetben indult eljárás.  
 
Kiemelt közlekedési szabálysértések közül 1 közúti balesetből kifolyólag megvalósított Közúti 
közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés volt. A baleset során személyi sérülés történt. A 
balesetek elkövetőinél személyi sérülés okozása esetén pénzbírság kiszabása mellett 
járművezetéstől eltiltást is alkalmazunk. Ha személyi sérülés nem történik, csak annak veszélye áll 
fenn, akkor a baleseti szituációtól függően, valamint a balesetet okozó személy egyéni helyzetét 
mérlegelve döntünk arról, hogy az okozót járművezetéstől eltiltással is sújtjuk-e. A közúti 
közlekedés biztonságát veszélyeztető cselekmények elkövetőivel szemben szigorú felelősségre 
vonási gyakorlatot alkalmazunk a balesetek elkerülése, illetve a bekövetkezett balesetek számának 
visszaszorítása érdekében.       
 
A kiemelt közlekedési szabálysértések közül csak 4 személy valósította meg az „Engedély nélküli 
vezetés” szabálysértést, akit a pénzbírsággal és járművezetéstől eltiltással sújtottunk.  
 
Az „Engedély nélküli vezetés” szabálysértés elkövetőit az egyes közlekedési szabálysértések miatt 
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012.(IV.2.) 
Kormányrendeletben meghatározott ún. fixbírság mellett,  kivétel nélkül a járművezetéstől is 
eltiltjuk. Az egyes KRESZ-szabályszegésekre, illetve szabálysértési tényállásokra vonatkozóan a 
kormányrendelet által meghatározott összegű pénzbírságok mérséklésére kifogás benyújtását 
követően a szabálysértési hatóságnak és a bíróságnak sincs lehetősége.   
Az un. fixbírság mellett engedély nélküli vezetést elkövetőkkel szemben minden esetben 
járművezetéstől eltiltást is alkalmazunk, általában 12 hó időtartamra vonatkozóan.  

    
Legnagyobb számban közlekedési szabálysértéseket követtek el, azon belül „Közúti közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértése” szabálysértéseket összesen 10 fő követett el. Ebből gépi 
meghajtású jármű vezetőjeként 6 fő, 4 pedig gyalogosként illetve nem gépi meghajtási járművel 
elkövetett közlekedési szabálysértést volt.  
„Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés” szabálysértés miatt 8 fő részére 
szabtunk ki pénzbírságot. A szabálysértést legtöbbször azzal követik el, hogy a közúti 
közlekedésben olyan gépjárművel vesznek részt, amelynek a műszaki érvényessége lejárt, vagy a 
közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból vagy kérelemre forgalomból kivonta.  A 
kivonás oka többféle lehet, pl. kötelező felelősségbiztosítás hiánya, közigazgatási bírság meg nem 
fizetése. Továbbá az üzembentartó, tulajdonos kérelmére is történhet a forgalomból kivonás.     
„Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése” szabálysértést összesen 5 fő követett el hat 
esetben, ebből két esetben úgy közlekedtek a gépjárművel, hogy a vezetői engedély orvosi 
érvényessége lejárt, a többi esetben pedig átírás elmulasztás történt.  

 
Engedélyügy 
 
Nyilvántartás szerint 49 fő cserkeszőlői lakos rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A településen 
egy vadásztársaság működik. Vadászati szezonban, általában évente egyszer ellenőrizzük a 



9 
 

vadászatot. Az ellenőrzések alkalmával alkoholszondás ellenőrzés kerül végrehajtásra, valamint az 
okmányok, iratok kerülnek áttekintésre. A tartási engedélyeket jellemzően rendben találjuk, 
szabálytalanságot nem tapasztalunk.  
 
8.  A bűn- és baleset-megelőzés 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.  
 
A bűnfelderítés mellett nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a bűnmegelőzésre is, az elmúlt évben is 
tovább folytattuk a fiatalok, illetve az időskorúak áldozattá, illetve ismételt áldozattá válását 
megelőző programjainkat.  
 
A sértett-védelmi programot 2019. évben is tovább folytatta kapitányságunk, melynek célja a 
folyamatos és visszatérő rendőri jelenlét mellett az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának és 
biztonságérzetének növelése. A körzeti megbízottak illetékességi területén lakó és a programba 
bevont időskorú vagy más miatt fokozottabb odafigyelést igénylő személyek, akik a korábbiakban 
bűncselekmény sértettjei voltak vagy más miatt veszélyeztetettek, visszatérően látogatásra kerültek. 
2019-ben is számos alkalommal megtörtént az idősekkel való kapcsolatfelvétel és meglátogatásuk 
Cserkeszőlő községben.  
 
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2016. májusától kapcsolódott be a " BikeSafe" kerékpár-
regisztrációs programba, mely program a "Házhoz megyünk!" programmal egybekötve került 
megvalósításra.   
2019. évben a  „Házhoz megyünk!” programot és a  "BikeSafe" kerékpár regisztrációs programot 
kiegészítettük a  Police Coffee programmal, mely nagy népszerűségnek örvendett a lakosság 
körében. 
A rendezvénysorozatban lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők egy csésze forró kávé mellett, 
többek között a közbiztonságról, a vagyonvédelemről és az áldozatvédelemről kérdezzék a 
rendőröket és javaslataikkal segítsék munkájukat. 
 
A Hajdú-Bihar, a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Pusztán Hatan Újratöltve – avagy hat megye rendőrségi 
összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért címmel, egyedi pályázat keretein belül – folytatott 
bűnmegelőzési tevékenységet 2019. évben is a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. A 
kezdeményezés célja a tanyákon, aprófalvakban  illetve külterületen élők segítése, tájékoztatása 
volt. 
Az együttműködésnek köszönhetően a megye prevenciós szakemberei és a polgárőrség szélesebb 
körben tudtak kapcsolatot tartani a tanyák, külterületek lakosaival. 
 
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós 
programjai ( DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)  
 
Igény szerint alsó és felső tagozatos gyermekeknek tartunk  különböző témában bűnmegelőzési 
előadásokat. 
A Karcagi Szakképzési Centrum Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában,  továbbá Tiszaföldváron a Révay György Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégiumban az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program 2018/2019. tanévben is folytatódott 
és immár  6 éve  mindig elérhető volt egy rendőr az  iskola és a tanulók számára, akihez 
fordulhatnak problémájukkal.  
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A kapitányságnak a tavalyi évben is volt ifjúságvédelmi ütemterve, ami alapján végezte a munkáját, 
majd 2014. augusztusától "A 18.életévüket be nem töltött személyek kábítószer -és 
alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények 
és a vendéglátóipari egységek ellenőrzésének fokozására" elrendelt ellenőrzések havonta két 
alkalommal végrehajtásra kerülnek a közbiztonsági és bűnügyi statisztika alapján meghatározott 
települések  ( Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cserkeszőlő, Cibakháza,  Tiszakürt )  
szórakozóhelyein és vendéglátóipari egységeiben .  
 
8.3.  A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 
 
2019. évben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére cserkeszőlői lakossal szemben nem 
került sor.  
Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat civil 
szervezetek együttműködésével, „A csend a leghangosabb sikoly, halld meg!” elnevezéssel, 
kampányt indított 2019. november 11-től december 4-ig,amelynek fókuszában a családon belüli 
erőszak megelőzése állt. 
 
8.4.  Áldozatvédelem. 
 
Kapitányságunkon az áldozatvédelmi referens egyben a bűnmegelőzési főelőadó is, aki munkájából 
adódóan kiemelt figyelmet fordít a gyermek -és ifjúság védelmére, továbbá az idős korúak sértetté 
válásának megelőzésére.  
Az áldozatvédelmi referens fogadóórája közzétételre került a körzeti megbízotti irodákban is. 
A büntető- és szabálysértési előkészítő eljárásokban az áldozatok személyiségi és adatvédelmi jogai 
a vonatkozó szabályok szerint érvényesülnek. A cselekmények sértettjei és kárvallottjai az 
áldozatvédelmi tájékoztató anyagát a rendőrkapitányságon és valamennyi körzeti megbízotti 
irodában megismerhetik. 
 
8.5.  A kábítószer prevenció helyzete. 
 
A drog-prevenciós program keretében a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 
drog-prevenciós tanácsadó   2019. évben is személyesen és telefonon is fogadta az általános - és 
középiskolában tanuló gyermekek szüleinek, a témával kapcsolatos kérdéseit.     
 
8.6 Megelőző vagyonvédelem 
 
A „Házhoz megyünk!” program és a  "BikeSafe" kerékpár regisztrációs program 2019. évben is  
nagy népszerűségnek örvendett a lakosság körében. 
Kunszentmárton illetékességi területén ezidáig 358 db kerékpár és tulajdonosa került regisztrálásra 
és  internetes adatbázisba való feltöltésre. 
A „BikeSafe” program folyamatos,  az idei évben is folytatódik, így aki biztonságban szeretné tudni 
kerékpárját, az  hozza el járművét a regisztrációs pontra és  a rendőrség munkatársai a kerékpár 
fényképezését követően, a kerékpár és tulajdonosa adatait a bikesafe.hu weboldalra töltik fel.  
Az eddigi tapasztalatok alapján az állampolgárok örömmel fogadták a kerékpár regisztráció 
lehetőségét  és népes számban hozták kerékpárjaikat nyilvántartásba vétel miatt. 
 
8.7.  A baleset-megelőzési tevékenység. 

Balesetmegelőzési tevékenységünk során feladatinak a megyei baleset-megelőzési bizottság 
munkaterve alapján határoztuk meg, és azok helyi munkaterv alapján kerültek végrehajtásra. 
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2019. március 08-i „Nemzetközi Nőnap” alkalmából szervezett országos illetve megyei akció 
keretében az intézkedő járőrök a szabályosan közlekedő járművezető hölgyek részére virág formájú 
tollakat adtak át.  
2019. április 19-22. napja között került megrendezésre a „húsvéti közlekedésbiztonsági propaganda 
akció”.  
2019. április 04. napján sor került a „Ki a mester két keréken”, valamint a „Kerékpáros Iskola 
Kupa” közlekedésbiztonsági vetélkedők lebonyolítására. 
 Egyik legfontosabb baleset-megelőzési feladatunk, az „Iskola rendőre „program végrehajtásával 
kapcsolatosan, a tanév kezdésekor az iskolák környezetének fokozott közlekedésrendészeti 
ellenőrzése. A feladatokat a Polgárőrség munkatársaival közösen hajtottuk végre 2019. év 
szeptemberében.  
2019. november és december hónapokban a „Látni és látszani”  program során láthatósági 
mellényeket, kerékpárra felszerelhető világítóberendezés-szetteket, karkötőket, kulcstartókat, 
jégkaparót és az őszi-téli időjárás veszélyeire felhívó szórólapokat osztottunk szét a kerékpárosok és 
a járművezetők körében. 
2019. december 05-én 16.00-18.00 közötti időben Kunszentmárton és Tiszaföldvár területén  
tartottuk meg a „Hogy ne csak a mikulást vegyük észre!” mikulás napi láthatósági kampányt, 
melynek során  gépjárművezetők, és kerékpárosok részére kerültek átadásra szóróajándékok 
(kulcstartó, láthatósági mellény).  
A "Kék Angyal" elnevezésű balesetmegelőzési akcióban 2019. december 24., 25., 26, és december 
27. napján Kunszentmárton és Tiszaföldvár területén főként kerékpárosok részére kerültek átadásra 
szóróajándékok (láthatósági mellény, egyéb fényvisszaverő eszközök) 
 
8.8. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehatott „SuliMoped” program 
értékelése.  

A 2019. évben a program végrehajtásában 1 fő alosztályvezető 7 fő körzeti megbízott vett részt. A 
meglévő rendőri erővel sikerült megvalósítani azt, hogy minden általános iskolának legyen egy 
iskola rendőre, viszont iskolákban való megjelenéseiknek számát nagyban befolyásolta a 
határszolgálatra vezényelt esetek száma, de lehetőségeinkhez képest a feladatokat végrehajtottuk. 
2019. szeptemberében a koordinátor felvette a kapcsolatot az iskolák igazgatóival és tájékoztatta 
őket az iskola rendőr program során végrehajtandó feladatokról. A kapitányság illetékességi 
területén működő iskolák mindegyike bekapcsolódott a programba, az iskola rendőrök többnyire 
részt vettek a tanévnyitó ünnepségen és évzáró rendezvényeken. 
A tanév kezdetét megelőzően az iskolák környékén végrehajtásra kerültek a forgalomtechnikai és 
forgalomszervezési bejárások. Ennek során olyan körülményt nem tapasztaltunk, mely miatt 
változtatást kellett volna végrehajtani.  
Az iskolakezdéskor az iskola rendőrök részére kiadásra kerültek a naplók. Az iskolarendőrök az 
iskolákban, ahol nem volt, vagy elhasználódott pótolta a központilag biztosított plakátokat.  
A kapitányság működési területén, a térségi polgárőr egyesületek segítségével biztosítottuk 
szeptember hónapban, hogy a napi oktatás megkezdése előtt a gyalogátkelőhelyeken történő 
áthaladás zavartalan legyen. Az iskola rendőrök az év további részében a napi szolgálat ellátás 
során visszatérő ellenőrzést végeznek.  
 
9.  Együttműködés 
 
9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés. 

A kapitányság vezetése és az önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott, továbbra 
is kiemelten kezeljük az önkormányzatok irányába kiépített kapcsolatrendszert. Az érintett 
testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is 
meghatározottaknak megfelelően partnerek.  
A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok tárgyában kiadott ORFK feladatterv alapján 
Kunszentmárton Járás vonatkozásában a fórum megtartásra került, melyet a megyei 
rendőrfőkapitány úr vezetett. A résztvevők – Járási Hivatal Vezetője, polgármesterek, illetékes 
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polgárőr egyesületek vezetői, helyi egyházak vezetői, oktatási intézmények vezetői valamint a 
Rendőrség képviselői – konzultációt folytattak az adott terület közbiztonságának javítása 
érdekében. Az ott elhangzó javaslatok beépültek a rendőrkapitányság napi szolgálati feladataiba. 
Fentieken túlmenően a Konzultációs Fórumok megtartására az év során valamennyi települést 
érintően sor került.  
 
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. 

Az együttműködés rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy a Járási Ügyészséggel és a 
Járásbírósággal napi rendszerességű, szakmai tartalommal megtöltött kapcsolatrendszer alakult ki, 
melyet a korábbi évek gyakorlatának megfelelő folyamatosság jellemez. Rendszeres az 
együttműködés a bíróság elé állítások, kényszerintézkedések, kiemeltebb ügyekben végrehajtandó 
feladatok kapcsán, a felmerülő szakmai kérdésekben minden esetben érdemi konzultáció folyik.  
 
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 
helyzete.  

Az értékelt időszakban - elsősorban a megelőzési programok kapcsán - igen jó kapcsolatot 
alakítottunk ki az oktatási intézmények, egyházak képviselőivel, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatokkal is.  
Illetékességi területünkön egyetlen számottevő kisebbség él, ez a roma etnikum, zömében 
Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza, Öcsöd és Csépa településeken. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal szintén huzamosabb ideje van együttműködési megállapodása 
Rendőrkapitányságunknak. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság által megkötött együttműködési 
megállapodások jegyzéke az oktatási intézményekkel, 2019. év során nem bővült tovább. 
 
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

A közterületek rendjének ellenőrzésében a rendőrségen kívül a polgárőrség is aktívan részt vett. A 
szolgálatellátás tekintetében rendszeres a koordináció annak érdekében, hogy a közterületek 
ellenőrzését minél szélesebb körben, a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk végrehajtani. A 
bűnügyi-közbiztonsági helyzet folyamatos figyelemmel kísérésével a legfrekventáltabb 
időszakokban a veszélyeztetett területekre koncentráltunk, így biztosítva a már bekövetkezett 
jogsértésekkel szembeni hatékonyabb fellépést és az eredményesebb megelőzést.  
 
A Rendőrkapitányság illetékességi területének valamennyi településén működik polgárőrség, velük 
az együttműködés már huzamosabb ideje együttműködési megállapodásban rögzített feltételek 
figyelembevételével történik, a polgárőrszervezetek mind a kapitányság székhelyén, mind a további 
településeken eredményesen segítik a közterületi állomány munkáját.  
 
2019. évben a polgárőrök segítséget nyújtottak összesen 31 esetben előállítás, 8 esetben elfogás 
esetén, továbbá a közös szolgálatok során, 46 esetben személy ellen szabálysértési feljelentés, és 92 
fő esetben helyszíni bírság kiszabása történt.  
 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés. 

Kunszentmárton városában az értékelt időszakban 3 szervezet folytatott a törvényi rendelkezés 
hatálya alá tartozó tevékenységet. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság által megkötött 
együttműködési megállapodások jegyzéke 2019. év során nem bővült. Kunszentmárton, 
Tiszaföldvár valamint 2016. szeptember 01-től, Cibakháza foglalkoztat közterület-felügyelőt, itt a 
közös és önálló szolgálatok, a kapcsolattartás rendszere együttműködési megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően kialakításra került.  
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 
Összességében megállapítható, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állománya az értékelt 
időszakra tervezett feladatait, a társszervek, civil együttműködők támogatása mellett, teljesítette. A 
Rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az 
előző év eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és 
szakszerű szolgálatellátás jellemezze.   
 
A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések, feladatok: 

 
1./ Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni 
eredményes fellépés, az országos és területi szinten elrendelt a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok 
eredményes és kiemelt szintű végrehajtása. 

2./ Magyarország külső határainak fokozott védelmében történő közreműködés, az illegális 
migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a mélységi ellenőrzési 
feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 
 
3./ Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel 
szemben. Az elért eredmények megtartása mellett elsősorban a legnagyobb számban 
elkövetett vagyon elleni bűncselekmények nyomozására kell összpontosítani, különös 
tekintettel a betöréses lopások felderítési eredményességének javítására.  
 
4./ A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 
számának csökkenését elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása, 
különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.  
 
5./ Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 
fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, 
eredményességének biztosítása. 
 
6./ Az elektronikus ügyviteli, ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása, a belső ügyviteli 
feladatok elektronizálásának folytatása. 
 
7./ A közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása, az 
erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, az önkormányzatok, a lakosság, az 
együttműködő- és társszervek valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztése, az 
együttműködés hatékonyságának növelése.  
 
8./ Kiemelt figyelmet kell fordítani a hozzátartozók közötti erőszak rendőrségi feladatainak 
végrehajtására, a jelzőrendszeri tagok közötti kommunikáció fejlesztésére, az 
áldozatvédelmi tevékenységre és az ezzel kapcsolatos széleskörű tájékoztatásra. 
 
9./ A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi 
közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló 
közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. 
 
10./ Az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének végrehajtása. 
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Kunszentmárton, 2020. április 8. 

                                                          Tisztelettel: 
  
                Simon Imre r. alezredes  
                     kapitányságvezető 
 
 
Melléklet: iratcsomó/táblázatok 
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények

Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

CserkeszőlőCserkeszőlő

CserkeszőlőCserkeszőlő

78 59 81 64 61 72 45 28 12 18

34,5 36,6 38,3 38,9
34,2

50,4 43,3 47,5

56,8
50,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

%db

17
   

 

18
   

 

33
   

 

19
   

 

12
   

 

11
   

 

2
  

  14
   

 

6 10

54,1 55,1

63,5

53,6

66,9

82,9

73,7

86,7
90,1

82,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

35

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

%db

24
2 

   

11
0 

   

12
4 

   

97
   

 

85
   

 

97
   

 

61
   

 

57
   

 

27 33

50,7

44,6 43,5
48,1

56,2
59,6 60,7 57,7

67,4
63,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

%db

11
 5

34
,8

5 
32

4,
3

5 
93

3,
0

4 
29

2,
0

3 
80

4,
8

4 
37

3,
3

2 
72

8,
1

2 
53

4,
5

1 
19

3,
6

1 
47

5,
2

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Bűncselekmények száma

db



Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő Cserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő Cserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Országos Országos

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények

Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői 
magatartás)

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

CserkeszőlőCserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Cserkeszőlő

Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Biztonsági intézkedések száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Elfogások száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Előállítások száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település
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Büntető feljelentések száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma

2011-2017. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)

2011-2017. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek száma (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek óraszáma (óra)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Halálos közúti közlekedési balesetek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Balesetet szenvedett személyek száma (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település
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A 2015-2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a határzárral kapcsolatos bűncselekmények adatait is. A 2015-2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a jogellenes tartózkodás elősegítése bűncselekmény adatait is.

Embercsempészés bűncselekmények száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Közokirat-hamisítás bűncselekmények száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település
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Az adatok tartalmazzák a túltartózkodások számát is.

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma Nemzeti körözések és SIS találatok

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Személyforgalmi statisztikai adatok

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település

Menekültkérelmek száma

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település
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Körözések SIS találatok
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Járműforgalmi statisztikai adatok

2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Cserkeszőlő település
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4. napirend 
 

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

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

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 

Előterjesztés 

 
 

A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 

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

módosításáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

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

Cserkeszőlő, 2020. július 08 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



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

1.§. 
 

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

2.§. 
 

 
Fenti rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.  

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 
                   Varga Attila                                                                         dr. Tóth Dániel  
        polgármester      jegyző 

           
  
 
  













5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

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

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

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

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 
Előterjesztés 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

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

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

Cserkeszőlő, 2020. július 8. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



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

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

1.§ 

 

31. §/A 

(1) A képviselő tiszteletdíjának 

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

bizottsági ülést igazolatlanul mulaszt távolmaradásával. A csökkentés havonta a 

tiszteletdíj havi összegének 10 %-a; egy évig. 

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

döntéshozatalban, illetve általa vállalt döntés végrehajtásában. A csökkentés maximum 

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

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

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

a tiszteletdíj 25 %-ig terjedhet egy évig. 

 

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

megfelelő színvonalon látja el munkáját vagy igazolatlanul hiányzik. 

 

(3) A tiszteletdíj csökkentéséről: 

a) képviselő esetében a Képviselő-testület, 

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

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

képviselőtestület felé. 

 

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

dönt. 

 

 

 

 



2.§ 

 

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

 

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

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

fogad el. 

 

3.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 
 

       Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
      polgármester jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete 
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja által megállapított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot 
teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi 
közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.  
 
(2) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat, hatáskör, szervezeti 
és működési előírásokat jelen szervezeti és működési szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) 
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 

(továbbiakban: önkormányzat) 
 

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:  
   5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
 

(3) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: 
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
(a továbbiakban: képviselő-testület) 

 
(4) A képviselő-testület hivatalának neve: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
 
(5) 1Az önkormányzat polgármestere és alpolgármestere főállású megbízatással látja el 

feladatát. 
 
(6) Az önkormányzat illetékességi és működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 

területe 
 

 
1 Módosítva: 3/2020.(II.06.) számú önkormányzati rendelettel, hatályos:2020.02.06. 
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(7) Cserkeszőlő Község Önkormányzatának alakulása 1990., az alakuló ülés jegyzőkönyvének 
száma: 6/1990. (X. 30.) 

 
(8) A település fontosabb adatait az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön 
rendeletben állapítja meg, melynek száma: 17/1997. (VII. 9.). 
 
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és 
adományozására külön rendeletet alkot, melynek száma: 19/1997. (II. 9.). 

 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 2. számú függelék tartalmazza. 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal hivatalos bélyegzője 

kör alakú, melyen Magyarország címerét kell használni.  
 

(2) Ünnepi alkalmakkor, (protokolláris céllal) Cserkeszőlő címerével ellátott kör alakú bélyegző 
használható Cserkeszőlő Község Önkormányzata felirattal. 

 
 

II. fejezet 
 

Az önkormányzat feladata, hatásköre 
 

6. § 
 
(1)  Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-

testületet illetik meg. 
 

(2) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatásköröket, 
továbbá önként vállalhatja mindazon helyi közügy ellátását, amelyet jogszabály nem utal más 
szerv kizárólagos hatáskörébe. 
 

(3) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Tv. (továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatok.  
 

(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatokban az önkormányzat maga határozza meg –a lakosság 
igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően- mely feladatokat milyen mértékben és módon 
lát el. 

 



47/3 

(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 3. sz. függelék tartalmazza. 
 

(6) Az önkormányzat az (5) bekezdés szerinti feladatokat az éves költségvetésében biztosított 
keretek között látja el olyan mértékben, hogy ezen feladatok megoldása nem veszélyeztetheti 
a törvény által kötelezően előírt feladat-és hatáskörök ellátását. 

 
 
                                                              7.§ 
 

(1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását jelen rendeletben, illetve más 
önkormányzati rendeletben, a hatáskör átruházás szabályai szerint a polgármesterre, 
bizottságaira, a jegyzőre és önkormányzati társulásra ruházhatja. 
 

(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, beszámoltathatja 
döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja. 
 

(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatóak. 
 

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről és azok 
eseményeiről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén tájékoztatja. 
 

(5) A képviselő-testület nem hatósági hatásköreit, amelyeknek gyakorlását a polgármesterre és a 
bizottságokra ruházza át, a 4. sz. függelék tartalmazza. 

 
(6) A képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatásköreire a Mötv. rendelkezései az 

irányadóak. 
 
 

III. fejezet 
 

A képviselő-testület szervezete és működése 
 

8. § 
 

(1) Az önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 
 

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. Az egyes feladatok 
ellátásának sorrendi meghatározásánál a munkaprogram, az ellátáshoz szükséges anyagi 
eszközök tekintetében pedig az éves költségvetés előirányzatai a meghatározóak. 
 

(3) A képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő. 
A képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak felsorolását 
az 5. sz. függelék tartalmazza. 
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9. § 
 

A képviselő- testület munkaterve 
 
(1) A képviselő-testület minden év december 31-ig jóváhagyott munkaterv szerint ülésezik, 

melyet a polgármester terjeszt a testület elé. 
 

(2) A munkaterv tervezésére javaslatot tehetnek: 
- települési képviselők, 
- bizottságok, 
- képviselő csoportok, 
- polgármester, alpolgármester 
- jegyző, 
- az önkormányzat által alapított társaságok, intézmények vezetői, 

 
(3) A munkaterv tartalmazza: 

- a testületi ülések tervezett időpontját és helyét, 
- a tervezett napirendek tárgyát, 
- az előterjesztő nevét, 
- közmeghallgatás megtartásának szükségességét. 

 
(4) Az éves munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján. 
 

 
10. § 

 
A képviselő-testület gazdasági programja 

 
(1) A képviselő-testület elfogadja tevékenységének irányvonalát, az elsőbbséget élvező célokat, a 

fejlesztési elképzeléseket tartalmazó koncepciót. 
 

(2) A képviselő-testület a megbízatásának időtartamára vonatkozó, a helyi önkormányzatokról 
szóló törvényben meghatározott gazdasági program alapján működik. 
 

(3) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a 
polgármester gondoskodik. A gazdasági programot a képviselő-testület - a megválasztását 
követő legkésőbb 6 hónapon belül - elkészíti és határozattal jóváhagyja. 

 
11. § 

 
Képviselő-testület előterjesztése 

 
(1) Előterjesztésnek minősül minden napirend. Meghatározott napirendekben a képviselő-testület 

döntése szükséges. 
 

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő napirend tájékoztató, amely valamely kérdésről, 
területről ad tájékoztatást a képviselő-testület számára. 
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(3) Az előterjesztéshez kapcsolódhat rendelet-tervezet vagy határozati javaslat. 

 
(4) Előterjesztést nyújthat be: 

- a polgármester, alpolgármester 
- a jegyző, 
- a képviselő-testület tagja, 
- a képviselő-testület bizottságának elnöke, 
- a képviselő csoport(ok), 
- az önkormányzat által alapított, működtetett és fenntartott társaságok, intézmények 

vezetői, 
- az önkormányzat társulása. 

 
(5) A testületi ülésre az előterjesztést írásban vagy szóban kell elkészíteni. A határozati javaslatot 

akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. 
 

(6) Az előterjesztést fő szabály szerint legalább 5 nappal az ülés előtt kell megküldeni az 
érintettek részére. Ettől eltérni csak sürgős esetben, illetve rendkívüli ülés esetén lehet, mely 
esetben az előterjesztést 2 nappal korábban kell megküldeni az érintettek részére. A sürgős 
eset, illetve a rendkívüli ülés indokát az előterjesztésnek tartalmaznia kell.  
 

(7) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója felel. Az ügy 
előadója köteles figyelembe venni a témában érintett szervek, szervezetek, lakossági 
érdekcsoportok, közösségek esetenkénti véleményét, javaslatát. Az előterjesztés tartalmazza a 
tárgy részletes kidolgozását, a szükséges elemzéseket, az esetleges kisebbségi véleményt. 
 

(8) Rendelet-tervezet előterjesztője: 
       -  polgármester, alpolgármester 
       -  jegyző, 
       -  képviselő, 
       -  a képviselő-testület bizottsága, 
     
(9) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a. az előterjesztés tárgyát, 
b. a vonatkozó jogszabályi keretet (hátteret), 
c. az adott téma alapos, tárgyilagos és tényszerű bemutatását (az elemzéseket és vizsgálat 

eredményeket), 
d. jelölje meg az előterjesztés konkrétan a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges 

feltételeket és a végrehajtás során elérendő eredményeket, 
e. az előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatok meggyőző indokolását, vagy a 

határozati javaslat esetleges mellőzésének okait, a döntési (határozati) javaslatokat az 
anyagi forrást, a felelős és a határidő megjelölését, 

f. a végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését, a végrehajtásról 
szóló beszámolásra javasolt határidőt, 

g. az előterjesztést érintő jogszabályokban foglalt egyéb kötelező elemeket 
 
(10) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek törvényességi szempontból meg kell vizsgálnia. 
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(11) A beszámolásra, tájékoztatásra felkérhető külső személy. 

 
(12) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való 

eljuttatásáról.  
(13) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell: 

a. az előterjesztés tárgyát, 
b. a “határozati javaslat” megnevezést, 
c.  a határozat szövegét, 
d. a döntési alternatívákat, 
e. végrehajtást igénylő döntéseknél: 

- a határozat végrehajtásáért felelős személy nevét, 
- a határozat végrehajtásának időpontját, 

f. polgármester és a jegyző aláírását, 
g. keltezést, 
h. a határozatról értesülők nevét, címét. 

 
A képviselő-testületi ülések összehívása 

 
12. § 

 
(1) A képviselő-testület 
      a. alakuló ülést, 
      b. rendes ülést amely lehet munkaterv szerinti és nem munkaterv szerinti, 
      c. rendkívüli ülést és 
      d. közmeghallgatást tart 
 
(2) A képviselő-testület rendes ülést évente legalább hat alkalommal tart. Az ülést össze kell 

hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, vagy a 
polgármesternek az indítványára. 

 
(3) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja a képviselő-testület ülését, az 

önkormányzat székhely településére. Akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester 
hívja össze a képviselő-testületet. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény 
indokolja, a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. 
 

(4) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási 
Bizottság elnöke hívja össze. 
 

(5) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni: 
    -  a képviselők egynegyedének, 
    -  a képviselő-testület bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára, továbbá 
    - a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indoklással ellátott 

indítványára. 
 
(6) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze sürgős, halasztást nem tűrő esetben.  
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(7) A bizottsági üléseket a bizottságok elnökei hívják össze a testületi ülés összehívásának 

szabályai szerint. Akadályoztatásuk vagy tartós távollétük esetén az általa megbízott személy 
hívja össze az üléseket. 

 
13. § 

 
(1) A testületi ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt 

napirendeket, a napirendek előterjesztőit. A meghívót - amelyhez csatolni kell az írásbeli 
előterjesztéseket, beszámolókat – az ülés elnöke írja alá. A bizottsági ülések meghívóinak 
tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt napirendeket, a 
meghívottakat. A meghívót - amelyhez csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket, 
beszámolókat - a bizottság elnöke írja alá. 
 

(2) Amennyiben az előterjesztés írásos anyaga bármely oknál fogva nem készül el a kiküldés 
idejére azt „későbbi kiküldéssel, vagy kiosztással” is el lehet juttatni a képviselőkhöz, ennek 
tényét a meghívóban a napirendi pontnál fel kell tüntetni. 

 
14. § 

 
(1) Társulást érintő téma esetén a társult önkormányzat(ok) polgármesterével (polgármestereivel) 

egyeztetett időpontban kell az ülést megtartani.  
 

(2) A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.  
 

(3) Indokolt sürgősségű esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására: 
a. telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 
b. egyéb szóbeli meghívással, 
c. elektronikus meghívással. 

 
(4) A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések 

meghívottakhoz történő eljuttatatását. Mindenképpen közölni kell az ülés napirendjét és azt, 
hogy az ülés előtt 24 órával értesüljenek a meghívottak az ülésről. 

 
 

A képviselő-testület ülése 
 

15. § 
 
(1) A képviselő-testület ülése nyilvános.  

 
(2) Zárt ülés tartására kizárólag az Mötv. rendelkezései az irányadóak. 
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A  képviselő-testület ülésén résztvevők 
 

16. § 
 

(1) A képviselő-testület ülésén bármely állampolgár szabadon részt vehet. 
 

(2) A képviselő-testület ülésén a testületi tagok szavazati joggal, a további meghívottak 
tanácskozási joggal vesznek részt, kivéve ha a helyi önkormányzatokról szóló törvény 14.§ 
(2) bekezdése szerinti személyes érintettség miatt a képviselőtestület minősített többséggel 
kizárta a képviselőt vagy a polgármestert. 
 

(3) A jegyző tanácskozási joggal hivatalból vesz részt a képviselő-testület ülésén. 
 

(4) 2A képviselő-testület ülésére meghívó megküldésével meg kell hívni: 
a. valamennyi települési képviselőt, 
b. a jegyzőt, 
c. az önkormányzati intézmények vezetőit, 
d. napirenddel való érintettség esetén az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

vezetőjét, 
e. civil szervezetek (Polgárőrség, Nyugdíjasklub, Sport Egyesület) vezetőit  
f. díszpolgárokat 
g. napirenddel való érintettség esetén a könyvvizsgálót, belső ellenőrt, külső szervek 

képviselőjét, 
h. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül, akit a jegyző a polgármester 

egyetértésével megjelöl a napirend témájához kapcsolódóan meghív 
i. az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjait, ha érintettek a napirend témájában 
j. akit a polgármester vagy a képviselő-testület indokoltnak tart. 

 
(5) A képviselő-testület köteles valamennyi ülésén jegyzőkönyvvezetőt választani. A 

jegyzőkönyvvezető köteles a testületi ülésen elhangzottakról a valóságnak megfelelő 
összefoglaló jegyzőkönyvet készíteni. 
 

(6) Az ülésen a lakosság, mint hallgatóság részt vehet, de szavazati és tanácskozási joggal nem 
rendelkezik. 
 

Határozatképesség 
 

17.§ 
 
(1) A képviselő testület tagjainak létszáma 6 fő, a polgármesterrel együtt 7 fő. A polgármester és 

a képviselő-testület tagjainak névsorát és lakcímét az 5. számú függelék tartalmazza. 
 

(2) A képviselő-testület határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint a fele ( 4 fő) 
jelen van. Ha a 4 fő képviselő nincs jelen, akkor a testület határozatképtelen. Ebben az 

 
2 Módosítva: 7/2020.(II.26.) számú önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2020.02.26. 
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esetben az ülést 8 napon belül a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett újra össze kell 
hívni.   
 

(3) A képviselő-testület határozatképességét az ülésen folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 
 

 
A napirend megállapítása  

 
18. § 

 
(1) Az ülés vezetőjének feladata a napirendi pontok előterjesztése. 

 
(2) Az előterjesztő, a képviselők és a polgármester javaslatot tehetnek a napirendi pontok 

felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére. A javaslat 
és az esetleges indokolás elfogadásáról, valamint a napirendi pont újbóli megtárgyalásáról a 
képviselő-testület dönt. 
 

(3) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt. 
 

(4) A képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.  
 

(5) A polgármester a napirend elfogadása után, de még azok tárgyalása előtt biztosítja az 
interpellációk és kérdések feltételét. 
 

(6) Napirend sürgősségi tárgyalását bármely képviselő, bizottság, polgármester és a jegyző, 
indítványozhatja. A sürgősség elfogadásáról a testület minősített többséggel határoz. 

 
                  

Az ülés vezetése 
 

19. § 
 
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, 

mindkettejük akadályoztatása esetén a Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 
elnöke hívja össze és vezeti. 

 
 

Az ülés vezetőjének feladatai és jogosítványai 
 

20.§ 
 

(1) Az ülés vezetőjének feladatai, jogkörei: 
a. az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, az ülés elnapolása, 
b. a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, 
c. az ülés vezetése, a szó megadása, 
d. az ülés rendjének biztosítása, 
e. javaslattétel a hozzászólások korlátozására, 
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f. engedélyt ad napirend előtti felszólalásra, 
g. javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának tárgyalására, elnapolására, napirendek 

összevont tárgyalására, 
h. minden egyes előterjesztés felett külön-külön vitát nyit, vezeti, illetve lezárja a vitát, 
i. szavazás levezetése, 
j. a szavazás eredményének megállapítása, 
k. tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról, 
l. tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, valamint beszámol a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
m. zárt ülést rendel el. 

 
(2) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az ülés vezetője: 

a. Tárgytól eltérő, illetve az e rendelet eljárási szabályait megsértő felszólalót 
figyelmezteti, ismétlődő esetben megvonja tőle a szót. 

b. Rendre utasítja azt a képviselőt, aki a testület tekintélyét sértő kifejezést használ, súlyos 
esetben jegyzőkönyvi megrovásban részesíti. 

c. Rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót. Ha a rendzavarás a tanácskozás 
folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja, vagy 
elhagyja az elnöki széket és ezzel az ülés az elnök visszatéréséig félbeszakad. A 
méltatlan magatartást tanúsító nem képviselő résztvevőt kiutasíthatja. 

d. Ha a hallgatóság soraiból bekiabálást, beszólást, az ülés rendjének megzavarását észleli 
először figyelmezteti, ennek eredménytelensége estén a teremből kiküldi a rendzavarót, 
aki köteles a termet elhagyni. 

 
(3) Az ülés vezetőjének a rendfenntartás érdekében tett - e rendeletben szabályozott - 

intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet. 
 
 

Interpelláció 
 

20. § 
 

 
(1) A képviselő képviselő-testületi ülésen, a napirendek előtt a polgármesterhez, a bizottságok 

elnökeihez, a jegyzőhöz önkormányzati ügyben interpellálhat. 
 
(2) Interpelláció valamely önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása tárgyában, illetőleg 

intézkedés elmulasztása kapcsán terjeszthető elő. 
 

(3) Az interpellációt a polgármesternél az ülés előtt 3 nappal, írásban kell benyújtani. 
 

(4) Az interpellációra az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell 
adni. 
 

(5) Amennyiben az interpellációt a (3) bekezdésben előírt határidőn túl, vagy a testületi ülésen 
nyújtják be az érdemi választ 15 napon belül írásban kell megadni. 
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(6) A képviselő önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy 
legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.” 
 

(7) A válasz elhangzása után - az írásban adott válasz esetén a képviselő-testület következő 
ülésén - az interpelláló képviselőnek két perces viszontválaszra van joga, melynek keretében 
nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Amennyiben a választ az interpelláló képviselő 
nem fogadja el, a képviselő-testület dönt a válasz elfogadásáról. 
 

(8) Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, a polgármester vizsgálat céljából kiadja az 
illetékes bizottságnak. 
 

(9) A képviselő-testület az interpelláció tárgyában a bizottsági jelentés alapján, a soron következő 
rendes ülésén az interpelláló képviselő véleményének meghallgatása után vita nélkül szavaz. 

 
Kérdés 

 
21. § 

 
(1) A képviselő a képviselő-testület ülésén, a napirendek előtt a polgármesterhez, a bizottságok 

elnökeihez, a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen - vagy 
legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. 

 
 

A hozzászólási jog megadása 
 

22. § 
 
(1) A képviselő-testület egyedi döntéssel - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot adhat a 

képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás 
maximális időtartamát. 
 

(2) A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a képviselő-testület ülését 
viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja 
be a számára megadott időkeretet vagy felszólalása olyan természetű, hogy az az ülés rendjét 
zavarja vagy a jelenlévőkben megbotránkozást kelt. 
 

(3) A hozzászólási jogot az ülés elnöke vonja meg, de arra a képviselőtestület bármely tagja vagy 
a jegyző is tehet javaslatot. 

 
Tárgyalási szünet elrendelése 

 
23. § 

 
(1) Az ülés vezetője tárgyalási szünetet rendelhet el az ülés folytatását akadályozó körülmény 

felmerülésekor vagy ha a döntéshez a képviselőknek felkészülési idő kell. 
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(2) Tárgyalási szünetet bármely képviselő vagy a jegyző kérhet. A felkészülési idő jog vagy 
ténykérdés eldöntéséhez is megadható, ha a jegyzőnek erre szüksége van (dokumentumok, 
jogszabályok bemutatása). 
 

(3) Az ülés vezetője dönt a szünet elrendeléséről vagy a tárgyalás folytatásáról. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

24. § 
 
(1) Az egyes napirendek tárgyalását maximum 10 perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek 

megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
 

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új 
információkat kell tartalmaznia.  
 

(3) A képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak a vita során maximum 5 perc 
időtartamú hozzászólásra jogosultak. A hozzászólások után elhangzottakra további maximum 
2 percben reagálhatnak.  
 

(4) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, szükség esetén 
elmondhatja álláspontját a vitában elhangzott véleményekről. 
 

(5) A napirendi pont vitáját az ülés vezetője foglalja össze, a vita lezárását követően a 
polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 
egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő 
indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról dönt a testület. 
 

(6) Szavazás előtt szót kell adni a jegyzőnek, amennyiben bármely javaslat törvényességét 
illetően észrevételt kíván tenni. 

 
A szavazás menete 

 
25. § 

 
(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, általában kézfelemeléssel hozza, illetve a 

jelen lévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. 
Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet. 
 

(2) A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.  
 

(3) A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő 
kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített 
többséggel dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából 
jelenlévőnek kell tekinteni. 
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(4) Amennyiben a döntés meghozatala előtt a képviselő elmulasztja bejelenteni az ügyben való 
személyes érintettségét, a képviselő-testület a mulasztás tudomására jutását követő ülésen 
felülvizsgálja döntését. Az érintett képviselő döntéshozatal során leadott szavazatát 
érvénytelennek kell tekinteni. Amennyiben ez befolyásolja a döntést (egyszerű többség, 
minősített többség), a képviselő-testület döntését érvénytelennek kell tekinteni. 
Amennyiben a mulasztás miatt kár keletkezett, a képviselő-testület az okozott kár megtérítése 
iránt igényt támaszthat.  
 

(5) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A 
képviselők a nevük elhangzását követően „igen”, vagy „nem” nyilatkozattal szavaznak. A 
jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás 
eredményéről az ülés vezetőjét tájékoztatja. A polgármester utolsóként szavaz. A szavazás 
eredményét az ülés vezetője hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

(6) A szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg, illetőleg amennyiben szükséges- a 
szavazatok téves összeszámlálása esetén - elrendeli a szavazás megismétlését. 
 

(7) Egyszerű többségi döntés esetén a javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több mint 
felének szavazata szükséges. 
 

(8) Minősített többségi döntés esetén a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 
képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.  
 

(9) Minősített többség szükséges (4 képviselő egybehangzó szavazata): 
a. rendeletalkotáshoz, 
b. az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, a 

törvény által az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó választáshoz, 
kinevezéshez, megbízáshoz, 

c. önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozáshoz, kilépéshez, 

d. külföldi önkormányzattal való együttműködésre vonatkozó megállapodáshoz, 
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, kilépéshez, 

e. intézmény alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 
f. hatáskör gyakorlásának átruházásához, 
g. helyi népszavazás kiírásához, 
h. az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, 

adományozásához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, 
i. gazdasági program, költségvetés megállapításához, a végrehajtásukról szóló beszámoló 

elfogadásához, hitel felvételhez, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás 
átvételéhez és átadásához, 

j. a helyi adók megállapításához, a településrendezési terv jóváhagyásához, 
k. közterület elnevezéséhez, emlékmű állításhoz, 
l. önkormányzati tulajdont érintő döntésekhez, 
m. zárt ülés tartásának elrendeléséhez az Mötv. 46.§ (2) c. pontjában foglaltak esetén 
n. önkormányzati képviselő kizárásához, 
o. az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához 
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26. § 
 

Titkos szavazás 
 
(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében foglalt ügyekben.  

 
(2) Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet bármely képviselő és a jegyző. A javaslatról a 

képviselőtestület vita nélkül dönt. 
 

(3) Titkos szavazás elrendelése esetén szavazatszámláló bizottsági feladatokat a Pénzügyi 
Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság látja el. 
 

(4) A bizottság feladata a szavazólapok elkészítése, a titkosság feltételeinek biztosítása, a leadott 
szavazatok összeszámlálása, és az eredmény kihirdetése. 
 

(5) Abban az esetben, ha a Pénzügyi Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság tagjai akadályoztatva 
vannak és nincs meg a határozat képességhez szükséges létszám Szavazatszámláló 
Bizottságot kell létrehozni, melynek tagjai települési képviselők lehetnek. 
 

(6) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével 
történik. 
 

(7) A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság összeszámlálja a szavazatokat, 
megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok arányát, a szavazás eredményét és erről 
jegyzőkönyvet készít. 
 

(8) A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: 
- a szavazás helyét, idejét 
- a szavazás kezdetét, és végét 
- a bizottság tagjainak névsorát 
- a szavazás eredményét. 

 
(9) A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

 
(10) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke - a jegyzőkönyv ismertetésével - jelentést 

tesz. A jegyzőkönyvet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

(11) Az ülés vezetője megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől 
kétség merül fel, bármely önkormányzati képviselő kérésére a szavazást meg lehet ismételni 1 
alkalommal. 
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A képviselő testület döntései 
 

27. § 
 

(1) A képviselő-testület rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
 
(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a. a napirend meghatározásáról, 
b. az ügyrendi kérdésekről, 
c. a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról, 
d. a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 
(3) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti 

megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős 
megnevezését. 
 

(4) A képviselő-testület hatósági határozataira - az önkormányzati törvényben foglalt eltérésekkel 
- a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL törvény. (röviden: 
KET) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(5) Több vagy bonyolult módosító indítvány előterjesztése, valamint a szóban tett javaslatról 
hozott döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az ülés elnöke az ülést felfüggesztheti. 

 
 

Az önkormányzati rendelet és határozat 
 

28. § 
 

(1) A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

sorszám/évszám (kihirdetés hónapja/napja) önkormányzati rendelete 
tárgy megjelölése 

 
(2) A képviselő-testület által hozott határozatokat a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, 

egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozat sorszáma per évszám, zárójelben a döntéshozatal 
hónapja és napja. 
 

(3) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését, a végrehajtás 
határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. 
 

(4) A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok és rendeletek nyilvántartásáról 
évenként elkülönítve. 
 

(5) A sorszámozott határozati és rendeleti kivonatokat az érintetteknek meg kell küldeni. 
 

(6) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 
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(7) Rendelet alkotását jelen rendelet 11.§ (8) bekezdésében felsoroltak kezdeményezhetik. 

 
(8) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi (azaz az adott kérdésben nem 

kötelező a törvény szerint rendeletet alkotni) a képviselőtestület előbb állást foglalhat a 
rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az előkészítés menetéről és megjelöli az 
előkészítésért felelőseket. 

 
(9) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, (a jegyző 

törvényesség szempontjából annak minősíti) akkor a polgármester azt köteles a soron 
következő ülés napirendi javaslatába felvenni. 
 

(10) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről, illetve a már elkészített rendelettervezet 
törvényességi felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik a rendelet tárgya szerinti 
köztisztviselők bevonásával.  
 

(11) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A kihirdetésről a 
jegyző gondoskodik. Cserkeszőlő községben a helyben szokásos mód a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztés. Bármely kihirdetett és hatályos rendelet megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatalban. A kihirdetett rendeletről tájékoztatást kell adni a Cserkeszőlői 
Hírekben és az Önkormányzat honlapján (www.cserkeszolo.hu). 
 

(12) A kihirdetés tényét a jegyző rávezeti záradékként a kihirdetett rendeletre. 
 

 
A képviselő-testület dokumentumai 

 
29. § 

 
(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvételt és 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. Zárt 

ülésről külön hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. A hangfelvétel anyaga nem 
selejtezhető. 
 

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
 

(3) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évenként 
bekötve irattárban őrzi, egy példányát a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 
felelős szervnek elektronikus úton (NJT keresztül) kell megküldeni, egy példányát a helyi 
könyvtárban kell elhelyezni, valamint az önkormányzat honlapjára is fel kell tenni. 
 

(4) A jegyzőkönyv irattári példánya nem selejtezhető. 
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A jegyzőkönyv 
 

30. § 
 

(1) A jegyzőkönyv tartalmazza: 
      - a testületi ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás) 
      - a testületi ülés nyilvános vagy zárt ülési módját, 
      - a testületi ülés helyét és idejét, 
      - a meghívottak nevét, 
      - a megjelent képviselők, valamint a tanácskozási joggal jelenlévők nevét, 
      - a távolmaradó képviselők nevét, 
      - a javasolt és elfogadott napirendet, az előterjesztőket, előadókat, 
      - napirendi pontonként a szóbeli kiegészítést, a felszólalók nevét és mondanivalójuk   
         lényegét, 
      - a hozzászóló képviselő kérelmére az ügyhöz kapcsolódó szó szerinti véleményét, 
      - az ülés vezetőjének a rendfenntartás érdekében tett intézkedéseit, 
      - a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, 
      - a döntéshozatalból kizárt képviselő nevét és a kizárás indokát, 
      - döntésenként a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket, 
      - az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket, az azokkal kapcsolatos  
        válaszokat, döntéseket, 
       - az ülés berekesztésének tényét 
 
(2) Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett vagy 

szakértő) vannak jelen. 
 

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 
- a meghívót, 
- a jelenléti ívet, 
- az írásos előterjesztéseket, ehhez kapcsolódó szakvéleményeket, 
- a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, határozatot, 
- a képviselők kérése alapján: 

- a képviselői indítványokat, 
- a képviselői hozzászólásokat,  
- a képviselői interpellációkat. 

 
(4) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. 

 
(5) A zárt ülés jegyzőkönyveinek kivételével a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe és 

azok mellékleteibe, a jegyzővel történt előzetes, a hivatal ügyfélfogadási idejére egyeztetett 
időpontban, a hivatal helyiségében bárki betekinthet. 
 

(6) A jegyzőkönyvben szereplő adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért azokba korlátozás 
nélkül bárki betekinthet és másolat készítését is kérheti. 
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(7) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelybe, valamint az ülés írásos és 
hanganyagába az érintetteken és a zárt ülésen résztvevőkön kívül más nem tekinthet be. Zárt 
ülés jegyzőkönyvét és hanganyagát az adatvédelmi szabályok betartásával kell külön tárolni. 
 

(8) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző 
gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell beköttetni.  

 
 
 

IV. fejezet 
 

A települési képviselő 
 

31. § 
 

(1) A települési képviselő az önkormányzati feladat és hatáskörök megvalósításáért, illetőleg a 
település egészéért vállal felelősséget és vesz részt a testületi munkában. A települési 
képviselő az alakuló ülésen megbízólevelének átvételét követően esküt tesz. 
 

(2) A települési képviselő jogai: 
a. igényt tarthat írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására, illetve 

véleménye rögzítésére, 
b. tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságának ülésén, 
c. javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, 

elutasítás esetén a polgármesterhez fordulhat, 
d. kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek, a képviselő-testület által átruházott, önkormányzati hatáskörben 
hozott döntését, 

e. megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet, 
f. igényelheti a polgármesteri hivataltól a képviselői munkájához szükséges feltételek 

biztosítását, 
g. közérdekű ügyben intézkedést kezdeményezhet, 
h. jogosult megbízatásának ellátásával összefüggésben önkormányzati rendeletben   
      meghatározott tiszteletdíjra, és a képviselői megbízatásával összefüggésben 
      felmerülő jogos költségeinek megtérítésére, 

           i.  képviselői fórumot tarthat, 
           j.  a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől és a bizottság elnökétől a  
               képviselő-testületi ülésen önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet  
               (interpelláció), amelyre az ülésen –vagy legkésőbb 15 napon belül írásban- érdemi  
                választ kell adni. 

 
(3) A települési képviselő köteles: 

a. választóival kapcsolatot tartani, jogos panaszaik intézését figyelemmel kísérni, 
b. írásban vagy szóban a polgármesternél, a bizottság elnökénél előzetesen bejelenteni, ha 

a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése 
akadályba ütközik, 
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c. a képviselő-testület, a bizottság munkájában, a testületi döntések előkészítésében, a 
különböző vizsgálatokban részt venni, 

d. képviselői megbízatásához méltó, a képviselő-testület, valamint annak szervei 
tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani, 

e. a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot a 
vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni, 

f. bejelenteni - döntéshozatal előtt - személyes érintettségét, 
g. a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a 

polgármesternek, 
h. a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 

napon belül a 2000. évi XCVI. törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő, 
házas vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát, 

i. megválasztásától számított 30 napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről 
szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, és kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig igazolni az adatbázisba való 
felvételének megtörténtét. 

 
(4) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén –annak benyújtásáig- a képviselő jogait 

nem gyakorolhatja, és képviselői megbízatásával kapcsolatban juttatásokban nem részesülhet. 
 

(5) A települési képviselő összeférhetetlenségének szabályait az Mötv. tartalmazza. 
 

(6) Az összeférhetetlenség megállapítást bárki kezdeményezheti a polgármesternél. A 
polgármester a kezdeményezést a Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottságnak adja át 
kivizsgálásra. A bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, 
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül 
határozattal dönt. 
 

331. §/A 

(1) A képviselő tiszteletdíjának 
a) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni kell, ha a képviselő testületi vagy bizottsági ülést 

igazolatlanul mulaszt távolmaradásával. A csökkentés havonta a tiszteletdíj havi összegének 10 
%-a; egy évig. 

b) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő nem vesz részt a 
döntéshozatalban, illetve általa vállalt döntés végrehajtásában. A csökkentés maximum a 
tiszteletdíj havi összegének 15 %-a lehet; egy évig 

c) adott havi tiszteletdíj összegét csökkenteni lehet, ha a képviselő a rábízott, illetve önként 
vállalt, az a)-b) pontba nem tartozó feladatát nem látja el. A csökkentés maximum a tiszteletdíj 25 
%-ig terjedhet egy évig. 

 

 
3 Módosítva: 33/2020.(VII.14.) sz. önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.07.15. 
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(2) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja mérsékelhető és megvonható, ha nem megfelelő 
színvonalon látja el munkáját vagy igazolatlanul hiányzik. 

 
(3) A tiszteletdíj csökkentéséről: 
a) képviselő esetében a Képviselő-testület, 
b) A bizottság nem képviselő tagja esetében a bizottság dönt. 
c) A képviselő bizottságbeli nem megfelelő működését a bizottság vagy a jegyző jelzi a 

képviselőtestület felé. 
 
(4)  A természetbeni juttatások megvonásáról a Képviselő-testület egyedi határozattal dönt. 

 
V. fejezet 

 
A képviselő-testület bizottságai 

 
32. § 

 
(1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező, 

javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó - képviselő-testület által önkormányzati ügyekben 
döntési jogkörrel is felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott 
testületi szervek. 
 

(2) A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságokat hoz, illetve hozhat létre, figyelemmel 
az Mötv. 57. §-ában  foglaltakra. Az ideiglenes bizottságot meghatározott időre vagy konkrét 
feladat elvégzésére hozza létre, amely azt követően automatikusan megszűnik. 
 

(3) A képviselő-testület állandó bizottságai: 
 
      -  Pénzügyi –Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság    5 fő 
      -  Idegenforgalmi Bizottság           5 fő 
      -  Oktatási-Ifjúsági és Civilszervezetekért Felelős Bizottság  5 fő 
      -  Szociális Bizottság       5 fő 
 
(4) A képviselő-testület állandó bizottságainak személyi összetételét és a bizottság feladat- és 

hatáskörök jegyzékét jelen rendelet 6. számú függeléke tartalmazza. 
 
(5) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről 

megalakulásukkor dönt, e döntését azonban szükség szerint bármelyik képviselő, és a 
polgármester indítványára módosíthatja.  
 

(6) A bizottsági működés során a képviselő és a nem képviselő tagok jogai és kötelezettségei 
azonosak. 
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A bizottságok működése 
 

33. § 
 

(1) A bizottságok éves munkaterv alapján működnek, amelyet a képviselő-testület 
munkatervéhez igazodva, maguk határoznak meg. 
 

(2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni 
 

(3) A bizottságot össze kell hívni: a polgármester indítványára, valamint a bizottsági tagok 
egynegyedének kezdeményezésére. 
 

(4) A polgármester feladatkörében eljárva felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, 
ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy az önkormányzat érdekeit sérti. A 
felfüggesztett döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell, 
amely a kérdésben minősített szótöbbségű határozattal dönt. 
 

(5) A bizottságot a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag 
hívja össze és vezeti a bizottság ülését. A bizottságot munkájában a polgármesteri hivatal 
segíti. Az elnök a bizottság ülésére meghívhatja az általa tárgyalt napirendi kérdés 
szakértőjét. 
 

(6) Több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei egymást 
tájékoztatják, a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében 
történő tárgyalásáról. 

 
A bizottság ülése 

 
34. § 

 
(1) A bizottság ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet. A zárt ülésre 

vonatkozó szabályok jelen rendeletben meghatározott esetei a bizottságok működésére és 
ülésére is vonatkoznak. 
 

(2) A bizottság tagja a bizottság ülésein köteles részt venni. Amennyiben a bizottság tagja az éves 
szinten megtartott bizottsági ülések több, mint felén nem vett részt, úgy a bizottság elnöke 
írásbeli javaslatot tehet a képviselő-testület felé az érintett tag bizottsági tagságának 
megszüntetésére. 
 

(3) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. Érdekelt a bizottsági tag akkor, ha a döntés eredménye a tagot az általa 
képviselt természetes vagy jogi személyt előnyösen vagy hátrányosan érinti, illetőleg maga is 
tagja az ügyben érdekelt vagy érintett szervezetnek. A döntéshozatalból való kizárást az 
érintett, vagy bármely bizottsági tag kezdeményezheti. A kizárásról a bizottság dönt. A kizárt 
bizottsági tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 
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(4) A bizottság a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 
állásfoglalást alakít ki, melyet a képviselő-testülettel a bizottság elnöke, akadályoztatása 
esetén az általa megbízott bizottsági tag ismertet. 
 

(5) A bizottsági döntések kiadmányozója a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa 
megbízott bizottsági tag. 
 

(6) A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül. A bizottság jelen rendeletben meghatározott 
feladatai és az átruházott önkormányzati hatósági ügyek gyakorlása során tartott üléseiről 
készült jegyzőkönyvet a helyi önkormányzati törvényben meghatározott időn belül köteles 
elkészíteni, a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. 
 
 

Tanácsnok4 
34/A. § 

 
(1) A Képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára, nyílt szavazással tanácsnokot 
választ. 
 
(2) A tanácsnok felelős a Képviselő-testület, a polgármester és az alpolgármester társadalmi 
lakossági kapcsolataiért.  
 
(3) A tanácsnok a bizottsági beszámolókkal egyidőben a Képviselő-testületnek beszámol éves 
tevékenységéről. 
 
 
 

VI. fejezet 
 

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 
 

A polgármester 
 

35. § 
 

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
 

(2) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület a képviseleti jogot 
esetenkénti gyakorlásával az alpolgármesterre, illetve a települési képviselőre is átruházhatja. 
 

(3) A polgármester feladatait, hatósági jogkörét törvény, kormányrendelet, jelen rendelet és más 
önkormányzati rendeletek szabályozzák és tartalmazzák. 
 

(4) A polgármester további feladatai a képviselő-testülettel, illetve annak bizottságaival 
kapcsolatban különösen a következők:  

 
4 Kiegészítve: 21/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2019.12.23. 
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a. képviseli az önkormányzatot, 
b. előterjeszti a képviselő-testület munkatervét, 
c. összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, 
d. biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését, 
e. a képviselő-testület tevékenységéről évente tájékoztatja a képviselő-testülettel 

együttműködő szervek vezetőit, 
f. segíti a települési képviselők munkáját, együttműködik az alpolgármesterrel, bizottsági 

elnökökkel, 
g. biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését, 
h. ellátja - az alpolgármester bevonásával - a bizottságok rendszeres tájékoztatását, 
i. a képviselő-testületi ülések között történt fontosabb eseményekről és tárgyalásokról 

tájékoztatja a képviselő-testületet, 
j. aláírja a képviselő-testület rendeleteit, valamint az ülésekről készített jegyzőkönyvet, 
k. ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását, 
l. helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről, amennyiben annak az Mötv.-ben, 

valamint a képviselő-testület rendeletében meghatározott feltételei fennállnak, a 
legközelebbi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet, 

m. elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, 
n. a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

o. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására, 

p. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők 
tekintetében, 

q. intézkedik a bizottság jelzése alapján, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében, a 
képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek 
sérelmét vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli, 

r. a képviselő-testületi ülések között szakmai tanácskozásra hívja össze a bizottságok 
elnökeit, 

s. ügyfélfogadást tart, 
t. ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait, 
u. dönt a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatáskörei gyakorlásának  átruházásáról,  
v. dönt a kiadmányozás rendjéről, 
w. az Mötv. 68.§ (1) bekezdésében foglalt esetben kezdeményezheti az ügy 

újratárgyalását. 
 
(5) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

munkabérét, járandóságát a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az 
államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. 
 

(6) A képviselő-testület dönt - a Pénzügyi Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 
elnökének javaslata alapján- a polgármesteri illetmény, jutalom és költségtérítés mértékéről. 
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(7) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 
 

(8) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni. A polgármester vagyonnyilat-tételi kötelezettségére a képviselők vagyonnyilatkozatára 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

(9) A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv. tartalmazza. 
 

Az alpolgármester 
 

36. § 
 

(1) 5A képviselő-testület - saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére főállású 
alpolgármestert választ. 
 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a polgármester távollétében 
helyettesíti őt és gyakorolja a polgármester jogosítványait. A polgármester megbízása alapján 
képviseli az önkormányzatot. 
 

(3) 6A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével állapítja meg az 
alpolgármester tiszteletdíját, melynek mértékére a polgármester tesz javaslatot. 

 
37. § 

 
(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós 

akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívásával, a testületi ülés vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi –Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke látja el. 

 
 

A jegyző 
 

38. § 
 

(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre és gyakorolja a jegyző 
feletti munkáltatói jogokat. 
 

(2) A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. 
 

(3) A jegyző: 

 
5 Módosítva: 16/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés 2019.10.25. 
6 Módosítva: 16/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés 2019.10.25. 



47/25 

- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A 
köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez, a polgármester egyetértése szükséges, 

- a köztisztviselő személyi illetményének megállapításához minden esetben szükséges a 
polgármester egyetértése, 

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén, 
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 

 
(4) A jegyző (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli feladatai különösen: 

- tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról, azok 
változásairól, 

- tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről, 
- gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről, 
- biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való megismertetését, 
- biztosítja a képviselő-testület, valamint a bizottságok működésével összefüggő 

szervezési és ügyviteli feladatok ellátását, 
- részt vesz a képviselő-testület és  - szükség szerint - bizottságai nyílt és zárt ülésein, 
- részt vesz az önkormányzati döntések előkészítésében, 
- gondoskodik az ülések után a jegyzőkönyvek elkészítéséről és aláírásáról, az 

önkormányzat rendeleteinek kihirdetéséről és aláírásáról, 
- vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját, 
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó hatósági ügyeket, 
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a jogszabály a jegyző hatáskörébe utal. 

 
(5) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a 

döntésüknél jogszabálysértést észlel. 
 

(6) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén –legfeljebb az ok 
felmerülésétől számított hat hónap időtartamra- a jegyzői feladatok ellátására a  polgármester 
a polgármesteri hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási 
feltételeknek megfelel. Ha a polgármesteri hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor a 
Kormányhivatal vezetője helyettes jegyzőt nevez ki a feladat ellátására. 

 
 

VII. fejezet 
 

A képviselő-testület hivatala 
 

39. § 
 

(1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
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(2) A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, előirányzatai 
felett teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 

(3) A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
 

(4) A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja és a jegyző vezeti. 
 

(5) A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal működéséért a jegyző tartozik felelősséggel. 
 
 
 

VIII. fejezet 
 

Az önkormányzat gazdasági alapjai 
 

40. § 
 
(1) A képviselő-testület által elfogadott belső szabályzatban határozza meg a feladatellátásának - 

a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok kereti 
között tartását biztosító - : 

a. feltételét és követelményrendszerét, 
b. folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá 
c. a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai leírását. 

 
(2) A költségvetési előterjesztésnek tartalmaznia kell szöveges beszámolót, amelyben az 

előterjesztő részletezi a bevételek alakulását. 
 

(3) A költségvetés elfogadása két fordulóban történik. (koncepció és rendelet) 
 

(4) Az első fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az 
önkormányzat kötelezően előírt önként vállalt feladatainak elemezése alapján költségvetési 
koncepciót kell összeállítani, melynek keretében: 

a. számításba kell venni a bevételi forrásokat, bővítési lehetőségeket, 
b. meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldását, 
c. az igények és lehetőségek egyeztetésével kielégítési sorrendet kell felállítani, 
d. jelezni kell a lehetséges megoldások változásait. 

 
(5) A második fordulóban a vonatkozó jogszabályok által előírt részletezésben a költségvetési 

rendeletet fogadja el a képviselő-testület. 
 

Az önkormányzat vagyona 
 

41. § 
 

(1) Az önkormányzat vagyonára és a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat 
külön rendelet szabályozza. 
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(2) Jelen rendelet 42.§ (1) bekezdésében hivatkozott rendelet rögzíti a forgalomképtelen 
vagyontárgyakat, valamint a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait, valamint a 
forgalomképes vállalkozói vagyont, illetve azokat a feltételeket, amelyek szerint e 
vagyontárgyakról rendelkezni lehet. 
 

(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vagy az általa megbízott 
személy vállalhat, annak ellenjegyzésére a jegyző vagy annak meghatalmazottja jogosult. 
 

(4) A polgármester zárszámadás keretében évente köteles tájékoztatni a képviselő-testületet az 
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról. 

 
Az önkormányzat gazdálkodásának főbb szabályai 

 
42. § 

 
(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal látja el. E 

körben különösen: 
a. a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési jelentést, a 

költségvetési beszámolót, valamint a negyedévi pénzforgalmi információt, s mindezeket 
megküldi a Magyar Államkincstár részére, 

b. beszedi az önkormányzat saját bevételeit, 
c. igényli a Kincstártól a normatíva, címzett és céltámogatásokat és egyéb pályázati 

pénzeszközöket, elszámol a felhasználásról, 
d. gondoskodik az önkormányzat, önkormányzat által létrehozott és működtetett 

intézmények, valamint a polgármesteri hivatal pénzellátásáról, 
e. biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű 

vezetését, s ezen belül - a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint - kialakítja 
saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét, és számviteli politikáját, 
szabályzatrendszerét 

f. biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának nyilvántartását, 
g. elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja a költségvetési 

beszámolóhoz, 
h. az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik 

az önkormányzat tartozásainak és működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetve 
teljesítéséről. 

 
(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények részben önállóan gazdálkodnak, a 

dologi kiadásokra biztosított pénzeszközöket azonban, csak az önkormányzat által 
meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére biztosított éves 
költségvetési keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el. 
 

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős az intézmény gazdálkodásának 
szabályszerűségéért, a gazdálkodásra vonatkozó utasítások végrehajtásáért, az általa kiadott 
szabályzatokban foglaltak betartásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért. 
 

(4) A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények vezetői a 
kisebb összegű készpénz-kifizetéseket - a vonatkozó jogszabályok szerint és belső 
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szabályzatok szerint - teljesítik. Az önkormányzat gazdálkodását a jogszabályban 
meghatározott szervek. 
 

(5) A gazdálkodás és a saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a jegyzőnek felelősséggel tartozó 
belső ellenőr látja el a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint. 
 

(6) 7A belső ellenőrzést megbízási szerződés keretében a East–Audit Zrt. (4025, Debrecen, 
Szécheny út 15.) végzi, a képviselő-testület minden évben belső ellenőrzési ütemtervet fogad 
el. 
 

(7) A Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és 
intézményeinél: 

a. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit, az előirányzat módosításokat, a zárszámadást 

b. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, 

c. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesülését. 

 
(8) A Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság vizsgálatai megállapításait haladéktalanul 

közli a képviselő-testülettel.  
 

 
IX. fejezet 

 
A lakossági kapcsolatok fajtái 

 
43. § 

 
(1) A képviselő-testület - az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig - anyagilag is 

támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, illetőleg a közösségekkel együttműködik. 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzati feladatok megvalósítására, a lakosság szükségleteinek 
kielégítését szolgáló feladatok eredményes megoldása érdekében együttműködési 
megállapodást köthet az önszerveződő közösségekkel. 
 

(3) A lakossági kapcsolattartás formái különösen: 
- a helyi népszavazás és népi kezdeményezés, 
- közmeghallgatás tartása, 
- lakossági fórumok tartása, 
- nyilvános testületi ülések, 
- polgármesteri, képviselői és jegyzői fogadó órák, 
- helyi média és internetes honlap. 

 
7 Módosítva: 33/2020.(VII.14.) sz. önkormányzati rendelettel, hatálybalépés: 2020.07.15. 
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(4) A lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, az egész települést érintő 

döntések előkészítésébe való bevonására évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett 
időpontban közmeghallgatást kell tartani, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 
 

(5) Ha a képviselő-testületi tagok kétharmada kéri, akkor az általuk meghatározott témában és 
időben közmeghallgatást kell tartani. 
 

(6) A közmeghallgatás idejét és helyét hírközlő eszközök útján kell közétenni az eseményt 
megelőzően legalább 5 nappal. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 
 

(7) A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre a polgármester, a képviselő, a jegyző lehetőleg a 
helyszínen szóban, de legkésőbb a közmeghallgatást követő tizenöt napon belül köteles 
érdemi választ adni. 
 

(8) A közmeghallgatáson kívül falugyűlés is tartható a testület határozatában foglaltak alapján 
 
8(9) A polgármester fogadóórája minden hétfőn 14-16 óráig tart. 
 
9(10) Az alpolgármester fogadóórája minden hétfőn 10-12 óráig tart. 
 
10(11) A jegyző fogadóórája minden héten kedden 13-16 óráig tart. 
 

X. fejezet 
 

Önkormányzati társulások 
44. § 

 
(1) A képviselő-testület a hatékonyabb, célszerűbb, illetőleg a speciális szakértelmet igénylő 

feladatok ellátására egy vagy több önkormányzat képviselő-testületével társulást hozhat létre. 
 

(2) A társulásban való részvétel a települési önkormányzat jogát, jogos érdekeit nem sértheti. 
 

(3) A társulás létrehozását, illetve meglévő társulásba történő belépést, vagy onnan kiválást a 
polgármester indítványára a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 

(4) A társulások működésével kapcsolatban a polgármester köteles évente tájékoztatni a 
képviselő testületet. 

 
 
 
 

 
8 Kiegészítve: 7/2020.(II.26.) számú önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2020.02.26. 
9 Kiegészítve: 7/2020.(II.26.) számú önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2020.02.26. 
10 Kiegészítve: 7/2020.(II.26.) számú önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2020.02.26. 
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XI. fejezet 
 

Vagyonnyilatkozat 
 

45. § 
 

(1) A települési képviselő minden év január 31-ig köteles az Mötv 2. sz. melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 
közös háztartásban élő, házas vagy élettársának, valamint gyermekének a 
vagyonnyilatkozatát. 
 

(2) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási szabályokat a Pénzügyi Ügyrendi és 
Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ellenőrzi külön szabályzat szerint. 
 

(3) A képviselő (beleértve a polgármestert is) vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott 
azonosító adatok kivételével - nyilvános. 
 

(4) A képviselő és a polgármester hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az 
ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. 
 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási 
Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság elnöke tájékoztatja 
a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 

 
(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során - a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság 

felhívására - a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában 
feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az 
azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő 
nyolc napon belül törölni kell. 
 

(7) A képviselő-testület az önkormányzati képviselői összeférhetetlenség megállapítására 
irányuló kezdeményezés kivizsgálására a Pénzügyi Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottságot 
jelöli ki. 
 

(8) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és megőrzése a jegyző feladata. 
 
 

XII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

46. § 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a 29/2011.(XII.20.), 15/2014.(X.22.), 18/2014.(XI.13.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet a Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
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1. számú  melléklet 

 
A TELEPÜLÉS FONTOSABB ADATAI 

   
 
 Cserkeszőlő, mint önálló község alapításának kelte: 1952. 
 
A település nagysága: 3070,0506 ha. 
Belterület nagysága: 168,2000 ha. 
Külterület nagysága: 2901,8506 ha. 
 
A településsel határos más települések: 

- Kunszentmárton, 
- Szelevény, 
- Tiszakürt, 
- Tiszainoka, 
- Csépa. 

 
Település jellege: 
 
Gyógyvízre épülő turisztikai központ a Tiszazugban, jelentős a fóliás zöldség és virágtermesztés, 
a szőlőkultúra.  
A településen a főbb munkáltatók: 

- Önkormányzat 
- Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Szövetkezet 
- Turisztikai Vállalkozások 

 
A település régióba, megyébe, kistérségbe tartozása: Észak-Alföldi Régió, Jász-Nagykun-
Szolnok Megye, melynek déli része a Tiszazug kistérség. 
 
Környező nagyobb városok: Kecskemét, Szolnok, Szarvas, Szentes, Csongrád. 
 
A foglalkoztatottság helyzete: jellemzően alacsony a munkanélküliség aránya, mely szezonalitást 
is mutat (nyáron más településekről is foglalkoztat az idegenforgalom és a mezőgazdaság miatt) 
 
Az infrastruktúra főbb jellemzői: 

● Külterület 94,30 km, ebből kiépített út 6,30 km. 
● Belterület 15,12 km, ebből kiépített út 5,24 km 
● Kerékpárút 9,5 km. 

A vízellátás: Belterület 100 %, külterület 90 % 
A csatornarendszer: belterület 60 % 
Az energiaellátás: villany 95 % 
   Gáz 80 % 
 
Idegenforgalmi látványosság: Cserkeszőlői Községi Fürdő és Gyógyászati Központ 
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2. számú melléklet 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJÁRA VONATKOZÓ ADATOK 
 
 
A hivatalos lap neve: Cserkeszőlői Hírek 
 
A hivatalos lap megjelenésének gyakorisága: negyedévente 
 
A lap formátuma, terjedelme: A/4 , 20 oldal 
 
A lap nyomdai kivitelezője: FGL Company Bt. 
 
A szerkesztő: Árvainé Tóth Éva 
 
A lap terjesztésének módja: intézmények, közületek 
 
A lap ára: 150,- Ft 
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 14, 15 3.sz melléklet 
 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai 
 

Sorszám Megnevezés Teáor08 
 1. Bölcsödei ellátás biztosítása 8891 
 2.  Községi rendezvények szervezése  
 3. Cserkeszőlői Hírek fenntartása 5814 
 4. Önkormányzati gépjárművek üzemeltetése  
 5. Helyi civil szervezetek támogatása 
 6. Helyi sportszervezetek támogatása 
 7. Polgárőrség támogatása 
 8. Testvérvárosi kapcsolatok finanszírozása 
 9. Községi kiadványok megjelenésének támogatása 
 10. Idegenforgalmi és turisztikai feladatok finanszírozása 
 11.  Gazdasági társaságokban való közreműködés (Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit 

Kft.) 
 12. Szövetségi, egyesületi tagság  
    Tiszazugi Települések Szövetsége,  
    Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás 
    Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Társulás) 
 13. Alapítványokban, közalapítványokban való közreműködés 
 14. Rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 
 15. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 
 16. Fürdő és Gyógyászati Központ működtetése 
 17. Ifjúsági Tábor (Jurta tábor) működtetése 5520 
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9329 
 19. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820 
 20. Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 4799 
 21. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (Autóbusz üzemeltetés) 4939 
 22. Éttermi, mozgó vendéglátás 5610 
 23. Egyéb vendéglátás 5629 
 24. Rendezvényi étkeztetés 5621 
 25. Italszolgáltatás 5630 
 26. Filmvetítés 5914 
 27. Egyéb foglalás 7990 
 28. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8230 
 29. Sport, szabadidős képzés 8551 
 30. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 9321 
 
Fürdő és Gyógyászati Központon belül: 
 
 1. Szállodai szolgáltatás 5510 
 2. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5520 

 
14 Módosítva: 4/2016.(II.15.) önkorm. rendelettel, hatályos 2016.február 16. 
15 Módosítva: 10/2019.(V.3.) önkorm. rendelettel, hatályos 2019. május 3. 
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 3. éttermi vendéglátás 5610 
 4. szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 9329 
 5. járóbeteg gyógyító szakellátás, gyógyszolgáltatás 8621, 8622 
 6. hőszolgáltatás 
 7. gyógybolt, újság                                                                               4719,4762, 4774 
 8. textil, szőrme tisztítása (mosoda fenntartása) 9601 
 
Kötelezően vállalt feladat: 
 1. Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 5221 
 
 
 

Az Önkormányzat által használt. kormányzati funkció és szakfeladatrend 
 

Az Önkormányzat által ellátott feladatok 
 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll. 
5220031 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 
5520011 Üdülő, szálláshely szolgáltatás 
6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8130001 Zöldterület-kezelés 
8623011 Fogorvosi alapellátás 
8891011 Bölcsődei ellátás 
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás 
8899211 Szociális étkeztetés 
8899221 Házi segítségnyújtás 
8899241 Családsegítés 
8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
9329181 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 
9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek 
0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 
 

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók 
 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai 
016010 Ogy. önkorm.és EU parlamenti választással kapcsolatos tevékenység 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 
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016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020 Központi költségvetési befizetés 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
041231 Rövididőtartamú közfoglalkoztatás (legfeljebb 4 hónap/4 órás fogl.) 
041232 START munkaprogram-Téli közfogl. 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfogl. program 
041237 Közfogl. mintaprogram 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
053020 Szennyeződésmentesítő tevékenységek 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület – kezelés 
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-eü. gondozás  
081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport és utánpótlásnevelési tevékenység 
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása 
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 
082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátás 
106020 Lakásfenn.lakhatással összefüggő ell. 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli ell.tám. 
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 
 



47/37 

                                           4.sz.melléklet 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 
 

Képviselő-testület hatásköre, döntés: 
 Bursa Hungarica pályázatban 
 Arany János tehetséggondozó programban 
 első lakáshoz jutók támogatása (Szociális Bizottság véleményezése alapján) 
 lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetésére irányuló támogatás (Szociális 

Bizottság véleményezése alapján) 
 
Polgármesteri hatáskör: 

 köztemetés 
 rendkívüli gyorssegély 
 születési támogatás  
 óvodáztatási támogatás  
 iskoláztatást segítő támogatás   
 középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói szociális juttatás  
 közmű-útfejlesztési hozzájárulásban  

 
Szociális Bizottsági hatásköre: 

 települési ápolási támogatás 
 gyógyszertámogatás 
 lakhatási támogatás 
 rendkívüli támogatás 
 szociális kölcsön  
 szociális célú tűzifa támogatás  
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165.sz.mellékleet 
 

A települési képviselők névsora 
 
 

A képviselő neve: Lakcíme: 
  
Varga Attila polgármester Cserkeszőlő, Csokonai utca 2/b. 

Tel: 06/70-318-1995 
e-mail: polgarmester@cserkeszolo.hu 
 

Horváth Attila alpolgármester Cserkeszőlő, Ady Endre utca 13. 
Tel: 06/70-363-0523 
e-mail: alpolgarmester@cserkeszolo.hu 
 

Jakabné Horváth Ildikó Cserkeszőlő, Dózsa György u. 60. 
Tel: 06/30-348-1007 
e-mail: horvath.ildiko.88@gmail.com 

 
Berezvai József 

 
Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 30. 

 Tel: 06/70-367-1724 
e-mail: berezvai_11@freemail.hu 
 

Gyóllai László Cserkeszőlő, Dózsa György u. 14. 
Tel.: 06/30-848-2463 
e-mail: gyollai63@gmail.com 
 

Molnár Zsolt Cserkeszőlő Iskola út 11. 
Tel.: 06/30-326-1610 
e-mail: cserkemolnar@gmail.com 
 

Echbauerné Kiss Katalin Cserkeszőlő, Vörösmarty út 16. 
Tel: 06/20-510-1704 
e-mail: cserkehaziorvos@gmail.com 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
16 Módosítva: 16/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2019.10.25. 
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                                                                                                    176. számú melléklet 
 
 
AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA, A BIZOTTSÁGOK FELADATA, 

HATÁSKÖRE 
 
 

PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI ÉS FOGLALKOZTATÁSI BIZOTTSÁG 
 
 
A bizottság létszáma: 5 fő 
 
Képviselőtestületi tagok: Elnök:  Jakabné Horváth Ildikó   

      Tagok:   Gyóllai László 
  Berezvai József 

  
 Külsős tagok: Györe Dávid Attila 
  Halász Nikolett  
    
 
A bizottság feladat- és hatásköre: 
 
A bizottság közreműködik az önkormányzat szervei, intézményei és gazdasági társaságai 
működésének jogszerűségében, az önkormányzat területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai 
ügyeinek véleményezésében. 
 

 Lebonyolítja a képviselőtestület működéséhez kötődő titkos szavazásokat. 
 A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos ügyek vizsgálata, döntésre előkészítése 
 
A bizottság véleményezése (javaslata) szükséges az alábbi képviselő-testületi döntések 
előkészítéséhez: 

 a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, módosítása, 
illetve új szabályzat alkotása, 

 helyi rendeletek bevezetése, meglévő rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése, 
 az önkormányzat szerveinek, intézményeinek és gazdasági társaságainak alapító 

okiratának módosítása, kiegészítése, új alapító okirat kiadása, 
 az önkormányzat intézményeinek (PS ÁMK, Fürdő, Hivatal) szervezeti felépítésére, 

átszervezésére, 
 a jegyző munkája és beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  
 az önkormányzatot érintő szerződések, társulási megállapodások véleményezése  
 a polgármester beterjesztése alapján a bizottságok és a képviselőtestület éves 

munkatervének elfogadása, 
 a község Rendezési Tervének felülvizsgálata, szükséges módosítása, 

 
17 Módosítva: 16/2019.(X.25.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés: 2019.10.25. 
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 belső ellenőrzéssel, törvényességi észrevétellel, tulajdonosi jogosultsággal kapcsolatos 
előterjesztések, beszámolók, 

 a önkormányzatot érintő víz- és környezetvédelmi kérdésekben, terület- és 
településfejlesztési koncepciókban és programokban történő állásfoglalás, összhangban a 
kistérségi, megyei és regionális programokkal, 

 azok az ügyek, amelyeket eseti döntésével a képviselőtestület véleményezésre kiad, 
 pályázatok, beruházások véleményezése, közbeszerzésekkel kapcsolatos, a hatáskörébe 

tartozó véleményezés, 
 Beruházó Nonprofit Kft. beszámolója 
 önkormányzat gazdálkodását bármilyen vonatkozásban érintő előterjesztések. 

 
A foglalkoztatáspolitika terén: 

 az önkormányzat szolgáltatási és vállalkozási feladatok ellátásával megbízott 
intézmények, gazdasági társaságok premizálási rendszerének kidolgozása  

 az önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak munkaerőigény felmérése, 
létszámgazdálkodása, 

 
A bizottság ellenőrzi: 

 a helyi rendeletek hatályosulását, végrehajtását-alkalmazását.  
 az önkormányzat intézményeit és gazdasági társaságait működésük szabályszerűsége 

tekintetében, 
 a Polgármesteri Hivatalnak a képviselőtestülethez és a bizottsági tevékenységekhez 

kapcsolódó munkáját, a köztisztviselői tv. hatályosulását, a jegyző munkáltatói 
jogkörének érvényesülését, 

 a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi 
szempontból, a végzett ellenőrzésről évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-
testületet, 

 az önkormányzat által kötött szerződések, társulási megállapodások, önkormányzat 
jogvitáit, 

 az önkormányzati beruházásokat (pályáztatás, megvalósulás, garancia, szavatosság), 
 a kommunális szolgáltatásokat (víz, gáz, csatorna, hulladékgazdálkodás, piac, távhő), 
 a községet érintő közlekedési ügyeket (menetrend változás stb.), 
 az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások helyzetét, javaslatokat tesz a szolgáltatók 

felé. 
 
A foglalkoztatáspolitika terén: 

 Az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál meglévő 
munkaszerződéseket, javadalmazásokat és juttatásokat (adott munkakörhöz tartozó 
végzettség, besorolás szerinti bér stb.) 

 
A bizottsági ülésekre meghívót kap: 

 Polgármester, alpolgármester 
 jegyző 
 illetékes intézmény, gazdasági társaság vezetője 

 



47/41 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
A szociális bizottság létszáma: 5 fő 
      
Képviselő-testületi tagok: Elnök:  Berezvai József 
 Tagok: Echbauerné Kiss Katalin  
  Molnár Zsolt  
 
 Külsős tagok: Miháczi Erika  
  Szabó Attila  
 
A szociális bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg: polgármestert, alpolgármestert, jegyzőt,  
szociális ügyintézőt, családsegítőt, szükség esetén védőnő, alapszolgáltatásban dolgozók 
 
A bizottság szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel ülésezik, ezen túlmenően ha a 
képviselőtestület, vagy a polgármester indítványozza. 
 
A bizottság ügyviteli teendőit a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
F e l a d a t a i :  

 A bizottság első fokon jár el a képviselőtestület által átruházott hatáskörben: -települési 
támogatások: lakhatási, gyógyszertámogatás, ápolási támogatás, rendkívüli élethelyzetre 
tekintettel nyújtott támogatás, szociális kölcsön, szociális célú tűzifa támogatás, 

 Figyelemmel kíséri a Hivatal szociális ügyintézési tevékenységét. 
 Vizsgálja a község szociális helyzetét, javaslatot tesz a szociális problémák megoldására, 

segíti a szociálpolitikai célok megoldását. 
 Figyelemmel kíséri a szociális segítségre szorulók helyzetét. 
 Szociális ügyekben készítendő környezettanulmányok elkészítésében közreműködik a 

szociális ügyintézővel. 
 Véleményezi:  - a feladatkörét érintő rendelettervezeteket, 

- a képviselőtestületi előterjesztéseket, szociális  
- a szociális intézmények alapítását, megszüntetését, átszervezését, 
- a költségvetési koncepció és rendelettervezet feladatkörét érintő 

javaslatait, 
- szociális munkakörökre beadott pályázatokat 

 Javaslatot tesz: első lakáshoz jutók támogatására, lakóingatlan veszélyes állapotának 
támogatására, Bursa pályázatra, 

 Ellenőrzi a szociális kerekasztal létrehozását, működését. 
 Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását. 
 Felügyeli a Tanyagondnoki Szolgálat házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel 

összefüggő és egyéb tevékenységét, valamint a Családsegítő és Védőnő tevékenységét, 
beszámolójukat véleményezi 

 Kapcsolatot tart és együttműködik a helyi oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális 
intézményekkel, civil szervezetekkel. 
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OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS CIVILSZERVEZETEKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG 

 
 
A bizottság létszáma 5 fő 
 
Képviselő-testületi tagok:  Elnök:  Gyóllai László   
 Tagok: Berezvai József 
  Molnár Zsolt  
                                  
 Külsős tagok: Árvainé Tóth Éva 
  Dr. Gulyás Tamás  
    
 
Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg: 

 a polgármestert, alpolgármestert 
 a jegyzőt 

 
A bizottság havi rendszerességgel illetve szükség szerint ülésezik, ezen túlmenően, ha a 
képviselőtestület vagy a polgármester indítványozza. 
 
A bizottság oktatással kapcsolatos feladatai: 
 

 véleményezi a közoktatási megállapodások tervezeteit, 
 véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények szervezeti 

és működési szabályzatát,  
 véleményezi a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, 

házirendjét, 
 véleményezi és elfogadja a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai-szakmai munkarend 
eredményességéről szóló beszámolót, 

 véleményezi a közoktatási intézmények vezetőinek megbízására, visszavonására 
vonatkozó előterjesztéseket, miután ehhez meghallgatja az intézményvezetői állásra 
pályázókat, előzetesen beszerezte a jogszabályban meghatározott szervezetek, közösségek 
véleményét, 

 véleményezi az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az osztály 
csoport átlaglétszámától való eltérésre, az adott tanítási évben az iskolákban indítható 
osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok 
számára, továbbá a maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó előterjesztéseket, 

 véleményezi az önkormányzat által fenntartott oktatási, művelődési intézmények 
elnevezésére vonatkozó előterjesztések tervezetét, 

 véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények gazdálkodási jogköréről, tevékenységi 
köréről szóló előterjesztés tervezeteket, 

 véleményezi, illetve javaslatot tesz kitüntető címek adományozására, 
 tanácsaival segítséget nyújt a községi ünnepségek, rendezvények szervezéséhez, 
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 véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények költségvetésének 
számítási anyagait, tervezetét, 

 véleményezi a költségvetés koncepciójának tervezetét, 
 véleményezi az éves költségvetés tervezetét és végrehajtásáról szóló tájékoztatókat és 

beszámolót, 
 a közművelődési, művészeti tevékenység támogatása körében a képviselő-testület 

döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának ellenőrzése, döntés a testület által 
hatáskörébe utalt kérdésekben; 

 véleményezi a beiskolázási támogatásra vonatkozó javaslatokat 
 részt vesz a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységeiben 
 részt vesz azon képviselő-testületi döntések végrehajtásában, amelyek előkészítésében 

részt vett, amelynek végrehajtásáért felelős, 
 részt vesz a feladatkörébe tartozó rendeletek létrehozásában, javaslatot tesz azok 

módosítására, 
 dönt a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról, a 

testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben, 
 előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg 

rendelet-tervezeteket, 
 előkészíti a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket. 

 
Ifjúsággal kapcsolatos feladatok: 
 

 bizottság elnöke részt vesz a költségvetés előkészítésében, 
 bizottság elnöke kapcsolatot tart az ifjúság különböző szervezeteivel. 
 kapcsolatot tart az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, művelődési 

intézményeinek vezetőivel, valamint a képviselő-testület bizottságaival, 
 ajánlást dolgoz ki a községi költségvetés tervezéséhez az önkormányzat fenntartásában 

lévő nevelési, oktatási, művelődési intézmények fenntartására, fejlesztésére, 
működtetésére, 

 véleményezi az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, művelődési 
intézmények vezetői beszámolóit. 

 
Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: 
 

 kapcsolatot tart a civil szervezetekkel 
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IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG 
 
 
A bizottság létszáma: 5 fő 
 
Képviselő-testületi tagok: Elnök: Molnár Zsolt 
 Tagok: Echbauerné Kiss Katalin 
  Jakabné Horváth Ildikó    

        
 Külsős tagok: Révész Márta 
  Karácsonyi István  
 
A bizottság feladatai: 
 
Idegenforgalom területén: 
 
Javaslatot tesz: 

 idegenforgalom szervezeti egységének kialakítására, 
 idegenforgalmi szezon programjaira: 

- a programok meghatározásához évente eseti bizottságot hoz létre Cserkeszőlő község 
idegenforgalmi vállalkozóinak bevonásával, 

- a programok szervezésébe bevonja Cserkeszőlő idegenforgalmi vállalkozásait, 
 a fürdő és szálloda honlapjának elkészítésére, működésére, 
 a helyi túrizmus fejlesztésének stratégiai elveire és programjaira, valamint a túrizmus 

regionális fejlesztésének irányaira, 
 az idegenforgalmi marketing stratégiára, koncepcióra, a helyi marketing főbb elveire, 
 a költségvetés által biztosított pénzek felhasználási irányaira, alapelveire, a pályázati 

célok jogcímek szerinti felhasználására, 
 a településsel kapcsolatos tervekre, feladatokra, 
 a település hosszú távú idegenforgalmi koncepciójára, 
 a település rendezettségének előkészítésére, kiemelt figyelemmel az idegenforgalomtól 

távol eső településrészekre /virágosítás, utcanév táblák, köszöntő tábla óriás poszter, 
közterület felügyelő stb./ 

 
Véleményezi: 

 az idegenforgalmi feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket, 
 a túrizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési koncepciókat, önkormányzati 

szabályozó rendszert /előterjesztéseket, határozatokat/ illetve ezek módosítására irányuló 
javaslatokat, 

 az idegenforgalom irányítási és szervezeti rendszerének működéseit, a korszerűsítésre 
vonatkozó javaslatokat, figyelemmel az EU normákhoz való - adódó követelményekre, 

 az idegenforgalmi intézmények költségvetését, a pénzügyi beszámolókat, 
 szintén véleményezi az idegenforgalommal (is) foglalkozó vezetői pályázatokat és 

kezdeményezheti az önkormányzat felé a vezetői megbízás visszavonását, valamint más 
egyéb nem vezetői beosztásban, de közvetlenül az idegenforgalommal foglalkozó dolgozó 
kinevezését, leváltását, 
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 véleményezi és ellenőrzi az idegenforgalmi szezonra felkészülés rendjét, kiemelten az 
intézmények és környékének rendezettségét, 

 az intézményvezető színvonalas és alapos /minden irányba kitekintő/ beszámolóját- 
gazdaságossági szempontból is, - amelynek az alapja a törvényességi szabályozás lehet, 

 idegenforgalommal foglalkozó intézményvezetői pályázat esetén a pályázó szakmai 
felkészültségét, személyiségét, vezetői rátermettségét, 

 az idegenforgalmi intézményekhez szorosan kapcsolódó vállalkozásaik, vállalkozók 
tevékenységeinek hatását, 

 az önkormányzat fenntartásában működő idegenforgalmi intézmények Szmsz-eit illetve 
minőségirányítási programját. 

 
Figyelemmel kíséri és véleményezi: 

1. a lakosság turisztikai igényeinek alakulását, 
2. figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi túrizmus fejlődését, 
3. a túrizmussal foglalkozó szakemberek alkalmazásának és továbbképzésének fejlődését, 
4. az idegenforgalom hatását a lakosságra, településre, 
5. az idegenforgalmat érintő egyéb időszerű kérdéseket, 
6. az intézményekben folyó idegenforgalommal kapcsolatos szakmai munkát, 
7. az idegenforgalommal foglalkozók véleményét, kikéri véleményüket, számukra évente 

egy alkalommal szakmai fórumot szervez 
 
Kultúra területén: 
 
Javaslatot tesz: 

 helyi kulturális programok megtartására 
- majális 
- falunap 
- államalapítás évfordulója 
- szüreti nap 
- évfordulók megünneplésére 
- kultúra napja 
- helyi kulturális rendezvények megtartására 

 helyi újság szerkesztésére 
 könyvtár működésére 
 és véleményt nyilvánít a helyi hagyományok ápolására, illetve ápolásáról 
 tájház kialakítására, működtetésére 
 Cserkeszőlő történetének feldolgozására 
 a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatban 
 és figyelemmel kíséri a községben folyó közművelődési, kulturális tevékenységet  
 közterületek, kulturális és oktatási intézmények elnevezésére, a köztéri műalkotások 

létrehozására, elhelyezésére, áthelyezésére, restaurálására, megszüntetésére 
 és előkészíti a kultúrát, közművelődést érintő helyi rendelettervezeteket 
 és javaslatot dolgoz ki a kultúrában, közművelődésben tevékenykedő intézmények, 

alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb civil szervezetek támogatására 
 testvérvárosi kapcsolatok létrehozására, működésére 

 



47/46 

187.  sz. melléklet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI, GAZDÁLKODÓ SZERVEI, KÖZÖSSÉGI 
SZERVEI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEI 

 
 
 

 Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
  

● PS ÁMK Cserkeszőlő     
1. Napközi Otthonos Óvoda  

5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 1.  
  

2. Bölcsőde és Közétkeztetési Konyha   
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 1/a.  
  

3. Könyvtár és Közművelődés 
5465 Cserkeszőlő, Ady E. u.1/a.  
 

4. Szőlőszem bölcsőde 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse P. út 419 hrsz. 

 
 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

 
1. Strandszolgáltatás 

5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25.  
 

2.  Gyógyászat és fizikoterápia 
5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25.  
 

3. Touring Hotel és Camping, Mosoda 
5465 Cserkeszőlő, Beton út 5.  
 

4. Hőszolgáltatás 
5465 Cserkeszőlő, Fürdő út 25.  
 

5. Napsugár Étterem 
5465 Cserkeszőlő, Fürdő u.25. 624/1. hrsz. 

 
 
 
 

 
18 Kiegészítve: 10/2019. (V.3.) számú rendelettel, hatályba lépés: 2019.05.03. 
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 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
 

1. Orvosi rendelő  
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. 
  

2. Védőnői szolgálat 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 2. 
 

3. Szolgálati lakás 
5465 Cserkeszőlő, Kossuth út 4. 
 

4. Szociális Szolgáltató (Tanyagondnoki szolgálat, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás) 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
 

5. Jurta tábor   
5465 Cserkeszőlő, Nyaraló u. 2.  
  

6. Innovatív borászati élmény—látogatóközpont 
Baghy-Szinyei Kúria 
5465 Cserkeszőlő, Tópart út 7. 
 

7. Tájház 
5465 Cserkeszőlő, Kuna József u. 15. 
 

8. Sportpálya 
5465 Cserkeszőlő, Dózsa Gy. u. 602/1 hrsz. 
 

9. Temető 
5465 Cserkeszőlő, 023,022/2 hrsz. 
 

10. II. Választókörzet épülete 
5465 Cserkeszőlő, Szabó dűlő 5. 
 

11. III. Választókerület épülete 
5465 Cserkeszőlő, Tanyaföld 30.   
 

12. Szolgálati lakás 
5465 Cserkeszőlő, Termál lakópark 2. II.emelet 50. 

 
13. Parkolás 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
                                                                                                      



6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi közútra 

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

módosításáról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

 

Előterjesztés 

 
 

A 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg meghaladó gépjárművek helyi 

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

rendelet módosításáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

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

egy évig érvényes. 

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

módosítását.  

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  



Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (VII.13.) 
számú önkormányzati rendelete a 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 
meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behatásáról szóló 12/2014 (VIII.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a 12/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

1.§ 

 

A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.  

 

A közútkezelői hozzájárulás a kiadástól számított egy évig érvényes.  

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 
 

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

 















7 . napirend 
 

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

módosításáról 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2020. (VII.13.) 
számú rendelete a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010 (V.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/2010 (V.14.) számú 
önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.§. 

 
A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint kerül módosításra. 

 
 
(1) Hirdetési díjak az Önkormányzat honlapján: 
 
Az Önkormányzat honlapján csak Cserkeszőlő közigazgatási területén működő 
szálláshelyek hirdethetnek.  
       
a) Magánszálláshelyek, szállodák, egyéb szálláshelyek, panziók hirdetése: 
 
A hirdetés csak az adott menüpont alatt látható, 5db 800x600 pixel felbontású képet és 
maximum 100 szó szöveget tartalmazhat. 5 db képnél kevesebb kép megjelenítése nem 
lehetséges. Kiemelt hirdetési helyre alap helyen megjelenített érvényes hirdetés nem 
helyezhető át, a kiemelt hirdetési hely kizárólag új hirdetésként fizethető elő. Kiemelt 
hirdetési helyen hirdetés csak az érvényes hirdetés lejárata után lehetséges. 
 
b) Magánszálláshelyek, szállodák, egyéb szálláshelyek, panziók hirdetési díjai: 
 
Magánszálláshelyek hirdetési díjai: 
 
          1-15 férőhelyig  ingyenes 
          16 férőhelytől               10.000 Ft + Áfa/hó   
    mely magába foglalja az 5 képet és 100 szót. 
 
Szálloda, egyéb szálláshely, panzió hirdetési díjai: 
 
férőhelytől függetlenül 10.000 Ft+ Áfa/hó 
 
c) A hirdetésekhez további képek és szövegek adhatók fel, melynek díjai: 
további 5db 800 x 600 pixel felbontású kép: 1.000 Ft + ÁFA / hó 
(10 db képnél kevesebb kép megjelenítése nem lehetséges) 
további 100 szó hirdetési szöveg: 1000Ft + ÁFA / hó  
 
 



(2)  A minimális hirdetés-feladási idő 3 hónap. 
      
(3)  A szavak számában a kötőszavak (a, az stb.) is beletartoznak, a rövidítések egy 

szónak számítanak. A teljes telefonszám, az irányitószám, és a házszám egy-egy 
szónak minősül.  

 
(4) Az Önkormányzat nem vállalja a megjeleníteni kívánt szöveg idegen nyelvre 

fordítását, valamint a leadott idegen nyelvű szöveg tartalmát és helyesírását nem 
ellenőrzi, azért felelősséget nem vállal. 

Az önkormányzat fenntartja a jogot a leadott fotók megjeleníthető méretre 
konvertálására, valamint a hirdetés formai megjelenésének kialakítására. 
 
(5) Internetszolgáltatás heti 40 óra nyitva tartás lakossági  
     rendelkezésre állás mellett                300 Ft/óra 
     Minimális igénybevétel időtartama 15 perc.       

 
 

2.§. 
 

 
Fenti rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.  

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 
          Varga Attila                                                                         dr. Tóth Dániel  
         polgármester      jegyző 

           
  
 
  

















8. napirend 
 

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

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

 
 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 
 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatójának kérelme 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

fordult a Képviselő-testülethez.  

 

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

intézményébe bevezetni: 

 

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

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

percig szólna.  

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

követően 

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

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

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

változtathatni is lehetne.  

 

Mindegyik program egyelőre kísérleti jelleggel szombatonként, szakképzett segítő irányítása 

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

állít ki.  

 

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

létszámmal lehet részt venni.  

 

A szauna szeánszokon alkalmanként maximum 20 fő vehet részt!  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiek megvitatásár.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 7.  

 

 

                       Varga Attila  

                      polgármester 





9. napirend 
 

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

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

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság X  

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármester  

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

                 Varga Attila   
                polgármester 

 



Napsugár Étterem    Beszerzési ár   Eladási ár 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Grill pavilon     Beszerzési ár   Eladási árak 

 

Roston csirmell + köret     405.-     2490.- 

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

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

Gyros tál      260.-/20dkg   1990.- 

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

99.-/10dkg    

Hamburger tál     408.-    1490.- 

 (buci, marhahús, saláta, öntet)    

Amerikai Hot-Dog    340.-    990.- 

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

Grill szendvics     413.-    1290.- 

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

Hasábburgonya     94.-/20dkg   490.- 

Steak burgonya     115.-/20dkg   690.-  

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

Sült hagymakarika    160.-    690.- 
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5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 
 

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

ellátására   
 

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



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

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

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

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

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

ELŐTERJESZTÉS 

Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tulajdonában lévő bálázó gép értékesítése 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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

 

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

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

értékesítése céljából pályázat kiírása.  

 

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

fentiekben határozatot hozni.  

 

Cserkeszőlő, 2020. július 08. 

 

                                  Varga Attila sk. 

                                    polgármester 

  



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

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

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

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

 

Erről értesül:  -  Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft 

                      -  Gazdálkodási Csoport Helyben 

             - Képviselő-testület Helyben 

   - Varga Attila polgármester 

   - dr. Tóth Dániel jegyző  

 

 

kmf. 

 

Varga Attila sk.        dr. Tóth Dániel sk. 

polgármester                 jegyző 
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                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 

 
 

Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesülete kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 

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

Önkormányzat tulajdonában van, közösségi épület céljára ingyenes szívességi használatba 

kérik tőlünk. 

 

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

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



Szívességi használati szerződés 

 

mely létrejött 

egyrészről másrészről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület 

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

Képviseli: Varga Attila polgármester Képviseli: Kovács Sándorné elnök 

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

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

továbbiakban mint használatba adó továbbiakban mint használatba vevő 

 

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

 

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

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

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

vesz 2020. július 14. napjával. 

A használat ingyenes, közösségi épület céljára történik szívességi használatként. 

Használatba vevő mint egyesület, többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

a kulturális örökség helyi védelmére; a helyi közművelődési tevékenység támogatására 

irányuló tevékenységet végez. 

2. Használatba vevő jelen szerződésben szereplő ingatlant telephelyként megjelölheti 

hivatalos dokumentumaiban, valamint a hivatalos bírósági nyilvántartásban. 

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

állapotban veszi birtokba.  

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

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

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

használattal járó romlást leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a lakást a 

használatba adó birtokába. 



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

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

végeztével semmilyen formában nem követelheti vissza. 

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

felek írásban egy hónapos felmondással indokolás nélkül felmondhatnak. Használatba 

adó felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles. 

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

évente egyszer jogosult a használat szerződésszerűségét és rendeltetésszerűségét 

ellenőrizni. 

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

rendeltetésszerűen, a tulajdonos érdekeinek sérelme nélkül használni. Felelős minden 

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

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

esetén. 

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

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

ingatlant további bérbe, használatba nem adja. 

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

állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a használatba adó részére visszaadni. 

 

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

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

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 14. 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

Varga Attila Kovács Sándorné 

polgármester elnök 
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ELŐTERJESZTÉS 

Kiss Pál István vételi ajánlatáról 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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

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



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

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

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

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

 
 

 

 

 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Mintagazdaság létrehozása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

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

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 

Előterjesztés 
 

Mintagazdaság létrehozása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

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

Ennek során keletkezett a mintagazdaság létrehozásának ötlete, mely mind további  

munkahelyeket teremtene községünkben, mind bevételi forrást jelenthetne a költségvetésünk 

számára.  

A mintagazdaság létrehozásához felmerült, hogy az önkormányzat megvásárolja a magyar 

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

kb 5,6 ha nagyságú.  

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

előterjesztéshez mellékelek. 

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

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

vételi ajánlatot tegyen a magyar államnak.  

Cserkeszőlő, 2020. február 21. 

 

 Varga Attila sk. 

 polgármester 

 

 

 

 

  

























16 . napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához önerő 
biztosításáról 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 
 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 
 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző, Borbély Kitti 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

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

 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

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

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához önerő 
biztosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja többek között az 
önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulásának támogatása. A pályázat maximális mértéke bruttó 20 millió forint.  
 
A pályázat keretében szeretnénk felújítani Cserkeszőlőben a Dózsa György út, Petőfi u. és a 
Béke u. közötti szakaszát. Ez a szakasz, ha elkészülne levenné a terhet a központról forgalom 
szempontjáról, hiszen a mezőgazdasági gépek és egyéb járművek egyenes úton tudnának 
kijutni a 44. számú főútra. A teljes pályaszerkezet lebontását és új pályaszerkezet építését 
javasoljuk, mert a burkolat közel 100 %-ban össze van hálósan törve, ami teherbírási 
elégtelenségre, a gyenge/vékony alépítményre utal. Az érintett útszakasz hossza 277 m, 
meglévő burkolat szélessége 4 m. Felújítandó burkolat összesen: 1138 m2. A felület 100%-án 
mozaikosan össze van törve, mely teherbírási elégtelenségre utal. (gyenge, vékony 
pályaszerkezet.)  

 
Fenti útszakaszra Marosi Csaba tervezőtől kértünk tervezői költségbecslést, mely az alábbiak 
szerint néz ki.  
 

Tervezői Költségbecslés 
 

Nettó ajánlati ár  
 

Bruttó 

Marosi Csaba Tervezői 
költségbecslés 

25.998.475 33.018.063 

 
A tervezői költségbecslés alapján 13.018.063 forintot kellene önerőből biztosítania a 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának fenti pályázat megvalósításához.   
 
Javaslom a képviselő-testület számára, hogy fogadjuk el az önerő biztosítását a Dózsa György 
út felújítására és nyújtsuk be a pályázatra az igényünket.  
 
Cserkeszőlő, 2020. július 09. 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester



 
 
Cserkeszőlő Község Képviselő-testületének …../2020.(….) számú határozata az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz önerő 
biztosításáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 
akként határozott, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásának című pályázat keretein belül a Dózsa György út, Petőfi u. és Béke 
u. közötti útszakaszokra vonatkozóan és a kivitelezéshez szükséges 13.018.063 forint önerőt a 
költségvetéséből biztosítja.  
 
 
 

Erről értesül: - Képviselő-testület 
-  Varga Attila polgármester 
- Dr. Tóth Dániel jegyző 
- Nádas Éva gazdaságvezető 

 
 
  
  Varga Attila                        dr. Tóth Dániel 
   polgármester       jegyző 
 


