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Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
11/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. 

augusztus 25 napján megtartott nyílt ülésén, a Községháza 
emeleti nagytermében. 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Megjelent, 
Képviselők:  Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsolt Sándorné alpolgármester 

Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond Bodó Ferencné képviselők 
 

Meghívottak:   
   Megyeri László aljegyző 
   Ugrainé Gróf Éva Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője 
                                  Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag  
   Dr. Farkas János Bizottsági tag. 
      
Jegyzőkönyv 
vezető:   Tímár Teréz 
 
Ülés időtartama: 13:00-13:55 
 
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai 13:00 órára összehívott testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-
testület tagjai közül 5 fő jelen van. Az aljegyző a jegyzőkönyv vezetésével Tímár Terézt 
bízta meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt javasolta. Kérte 
a képviselőket, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5  fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovalcsikné 
Bakucz Mária képviselőt kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Határidő:  azonnal  
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Petneházi Bálintné polgármester: a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalni azzal a módosítással, hogy 5. napirendként „Lakásbérleti jogviszonyok 
meghosszabbítása” kerüljön felvételre és 6. napirend lesz a z Helyi Választási Bizottság 
tagjának, póttagjának megválasztása (zárt ülés). 
Megkérdezte a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése az ülés napirendjéhez. A 
Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az ülés 
napirendjét az előterjesztett módosítással elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.  
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg 
 

1. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról 

2. Csárdaszállás Község Önkormányzatának hozzájárulása 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 29/2013. (XI. 29.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához 

3. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
munkájáról 

4. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
5. Lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítása 
6. Helyi Választási Bizottság tagjának, póttagjának megválasztása 

(zárt ülés) 
 

               Határidő:  azonnal 
 

 
1. Napirendi pont 
 
Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 
gazdálkodásáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a beszámolót Ugrainé Gróf Éva készítette 
el. A beszámoló részletesen bemutatja az önkormányzat 2016. I. félévi kiadásait, bevételeit. Az 
első félévben bevétel 74,5 %-ban a kiadás 35,2 %-ban teljesült és az önkormányzat 60 millió 
forinttal rendelkezik. Az Önkormányzat adó erőképessége 41.349- Ft/fő-ről 51.170.- Ft/fő-re 
növekedett. Az Önkormányzat adóerő képességének növekedése jelentős mértékben 
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befolyásolja 2017. évi költségvetésének alakulását, melynek eredményeként az 
önkormányzatot megillető, állami támogatás jelentős mértékben csökkenni fog, illetve a 
2017. évi költségvetési törvény alapján befizetési kötelezettség is keletkezik. 

Az Önkormányzat 2016. I félévi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják 
működését, Megkérdezte Ugrainé Gróf Éva ügyintézőt, hogy az írásos anyaghoz kíván e 
kiegészítést tenni. 

Ugrainé Gróf Éva pénzügyi. ügyintéző: elmondta, hogy a 2017. évi költségvetési törvényt 
az Országgyűlés elfogadta és a törvényben az szerepel, hogy amelyik kategóriába tartozik az 
Önkormányzat az adó erőképesség alapján 105 % amit figyelembe vesznek, ami az jelenti, 
hogy a 100 % feletti részt hozzájárulásként rendezni kell költségvetésben. 

Petneházi Bálintné polgármester: megköszönte Ugrainé Gróf Éva ügyintézőnek a 
kiegészítést Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy „Beszámoló Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról ” tárgyú előterjesztést a 
bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben 
szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása.  

Dr. Farkas János Bizottsági tag: megkérdezte, hogy az új számviteli törvény és új elszámolás 
alapján mi a maradvány és pénzeszköz fogalma? 

Ugrainé Gróf Éva ügyintéző: elmondta, hogy korábban a maradvány az a pénzmaradvány 
volt, ami a számlán evő pénz és azok korrigálva voltak olyan jellegű kifizetésekkel, mit például 
a nettó bér, a decemberi bér ami januárban került elszámolásra. Az új számviteli törvénnyel 
próbálták ezt megmagyarázni, hogy ezt el kell felejteni, de két év eltelte után rájöttek arra, 
hogy a maradvány fogalma az, ami korábban volt.  

Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
68/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót 
elfogadja. 

Határidő:  azonnal 
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2. Napirendi pont 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának hozzájárulása a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatához 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: felkérte Megyeri László aljegyző urat, hogy az írásos 
anyaghoz a kiegészítést tegye meg. 
 
Megyeri László aljegyző: elmondta, hogy a jogalkotási törvény szerint a Társulásban 
működő ellátások tekintetében a székhely vagy a Társulás megállapodás szerinti 
önkormányzatnak van rendelet alkotási jog köre, a társult önkormányzatoknak pedig  
hozzájárulásukat kell adni. Jogszabályi változások miatt szükséges a rendelet felülvizsgálata.  
 
Petneházi Bálintné polgármester: megköszönte Megyeri László aljegyző úrnak a 
kiegészítést Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy „Beszámoló „Csárdaszállás Község 
Önkormányzatának hozzájárulása a Gyomaendrőd Város Önkormányzat 29/2013. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatához” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e van kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
69/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
 

„Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekek részére nyújtható 
természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 
29/20013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításához, a 
nagyarányú módosítás következtében új rendelet megalkotásához 
az alábbi tartalommal: 
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1. A rendelet hatálya a társulási feladatok tekintetében kiterjed a 
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község 
közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint  
bevándorlási, letelepedési  engedéllyel  rendelkező  és  
menekültként  elismert személyekre, illetve a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) 
meghatározott személyekre 

.Az ellátások formái a rendelet tartalmazza Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata által valamint a Társulás által biztosított 
szolgáltatásokat: 

- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
természetbeni ellátásként intézményi gyermekétkeztetést valamint a 
Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített szünidei 
gyermekétkeztetést biztosít. 
- A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) gyermekjóléti szolgáltatást - 
integrált feladat-ellátás a családsegítési szolgáltatással  –  valamint  
önálló  helyettes szülői feladat-ellátást biztosít. 
 
2. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés - Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata az étkeztetést a Térségi Szociális Gondozási 
Központ Konyháján biztosítja. A szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevétele a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13. §-ra tekintettel történő előzetes 
igényfelmérés alapján történt. 
 
3. Gyermekjóléti szolgáltatás - A Társulás a Gyvt. 39. §-ában 
rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Térségi Szociális 
Gondozási Központ intézményen belül szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló Család- és Gyermekjóléti Központ (a 
továbbiakban: Központ) intézményegységén keresztül biztosítja. A 
Központ integrált szolgáltatásként ellátja a család és gyermekjóléti 
szolgálat a Gyvt. 39. § (2) bekezdésében és a 40. § (2) 
bekezdésében rögzített feladatait, valamint a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) 
bekezdésében (a továbbiakban Szt.) rögzített családsegítés 
feladatait. A Központ az általános szolgáltatási feladatain túl ellátja 
a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdésében rögzített feladatokat. 
A Központ a Gyvt. 40. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített 
feladatkörében felkérésre ellenőrzi a gyermekre tekintettel 
megállapított rendkívüli vagy rendszeres települési támogatás 
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(továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű felhasználását. 

 
4. Gyermekek napközbeni ellátása - A Társulás a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében az óvodai feladat- ellátást az általa 
fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 
útján biztosítja. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek 
napközbeni ellátását a társulás útján, illetve a bölcsődei és óvodai 
feladatellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés 
szerint látja el. 
 
5. Gyermekek átmeneti gondozása - A Társulás a Gyvt. 45. §-a 
szerinti - a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó - 
feladatát az általa fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ 
útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes szülő) 
alkalmazásával látja el. A helyettes szülő térítési díja:” 

 A B C 

1  Napi 
Ft/nap/fő 

Havi 
Ft/hó/fő 

2 Intézményi 
mértéke 

térítési díj 0.- 0.- 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 
 
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a beszámoló nagyon részletes. A hivatal 
felépítése nagyon szépen fel van vázolva. Elmondta, hogy a beszámolóval elégedett és a 
hivatali dolgozók munkájával is. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
  
Dr. Farkas János bizottsági tag: elmondta, hogy nagyon részletes minden feladatra  
kiterjedő a beszámoló. Véleménye szerint tananyagnak is megfelelő egy új köztisztviselő 
számára. Kérdése, hogy probléma, reklamáció, esetén ki a problémamenedzser, vagy 
mindenki a saját területén automatikusan annak minősül.  
 
Megyeri László aljegyző: válaszolta, hogy a törvény azt mondja ki, hogy a hivatalt a jegyző 
vezeti a polgármester irányításával. A törvény előírásai miatt Csárdaszálláson és Hunyán nem 
lehetett önálló hivatalt működtetni ezért 2013. január 1. napjától a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal működik melyhez Csárdaszállás és Hunya tartozik. A törvény előírja, 
hogy a székhely település polgármester irányít, de a kirendeltségeket érintő kérdésekben a 
megállapodás értelmében a községi polgármestereket illeti meg az irányítás joga. Hetente 
van vezetői értekezlet, ami Gyomaendrődön van, de erről tájékozódnak a kirendeltségek is. A 
felmerülő problémákat elsősorban ott és azon a szinten próbáljuk megoldani, ahol az 
keletkezik.  
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Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a három hivatal dolgozói, a 
polgármesterek jól együttműködnek, valamint jegyzővel, aljegyzővel jó az együttműködés a 
Közös Hivatalban dolgozókkal is. Mindenkitől minden segítséget meg kapnak a kirendeltség 
dolgozói. 
 
Megyeri László aljegyző: elmondta, hogy a közös hivatal létszámát állam normatíva alapján 
finanszírozza. A kirendeltségeken 1,5 fő lehetne, de sok olyan önkormányzati feladat van, 
amelyet az állam nem lát el és ezért a települések kiegészítő támogatást nyújtanak a közös 
hivatalnak. Csárdaszállás tekintetében három hivatali dolgozó látja el a feladatokat, hogy a 
lakosság ügyeiket minden nap tudja intézni. Törekszünk arra, hogy ez a Hivatal valóban közös 
hivatal legyen, tehát ha a települések felvállalják a többlet létszámot, akkor az a kérésünk, 
hogy amikor létszámintézkedésre kerül sor, mindig olyan dolgozó kerüljön felvételre, aki 
emberileg, szakmailag képes arra, hogy feladat- és ügykörében a közös hivatal valamennyi 
települését érintően el tudjon járni.  
 
Petneházi Bálintné polgármester: Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Beszámoló a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta 
és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési 
javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
70/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
  
Határidő: azonnal 
 

4. Napirendi pont 
 
Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy az Alapítvány támogatja a 
mentőszolgálatot. Az Alapítvány részére 10.000,- ft támogatást javasol. Felkérte, Makai 
Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond  ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Medicopter Alapítvány támogatási 
kérelme” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
71/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1., 
adószám: 18175581-1-42) részére 10.000.- Ft azaz tízezer forint 
összegű támogatást nyújt Csárdaszállás Községi Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott összeg 
terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges  
jognyilatkozatok megtételére és a támogatási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: azonnal 

 
5. Napirendi pont 
 
Lakásbérleti jogiszonyok meghosszabbítása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy három önkormányzati lakás bérlőjével 
megkötött szerződés 2016. augusztus 31. napjával lejár. Mindhárom bérlő kérte a bérleti 
jogviszony meghosszabbítását. 
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1. Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása ( Csárdaszállás, Jókai utca 2/A. 
 

Uhljár János Zsolt kérelmező a Csárdaszállás, Jókai utca 2/A. szám alatti önkormányzati 
ingatlant bérli az önkormányzattól. Lakbér hátraléka és közüzemi tartozása nincs. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, Uhljár János Zsolt bérleti jogviszonyának a meghosszabbítását egy év 
időtartamra. 
 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
72/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uhljár 
János Zsolt bérlő kérelmének helyt adva a Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező  Csárdaszállás, Jókai utca 2/A. 
szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2017. augusztus 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

Határidő:  azonnal  

 
2. Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása (Csárdaszállás, Dózsa György utca 38.) 
 

Mendel Annamária kérelmező a Csárdaszállás, Dózsa György utca 38. szám alatti ingatlant 
bérli élettársával és három gyermekével. A rendeletben meghatározott jövedelmi 
viszonyoknak megfelel.  Lakbér  és közüzemi tartozása nincs. Javasolja a Képviselő-
testületnek  Mendel Annamária bérleti jogviszonyának a meghosszabbítását egy év 
időtartamra. 
 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mendel 
Annamária bérlő kérelmének helyt adva a Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező Csárdaszállás, Dózsa György utca 
38. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2017. augusztus 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

Határidő:  azonnal 
 

3. Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása (Csárdaszállás, Petőfi utca 17/4.) 
 

Dorkó Krisztina Margit kérelmező Csárdaszállás, Petőfi utca 17/4. szám alatti ingatlant bérli 
négy gyermekével. A rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyoknak megfelel. Lakbér és 
közüzemi tartozása nincs.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, Dorkó Krisztina Margit részére a bérleti jogviszonyának 
meghosszabbítását egy év időtartamra. 
Dorkó Krisztina Margit kérte, hogyha az Arany János utca 6. szám alatti ingatlan megüresedik, 
akkor szeretné azt a családjával bérelni. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
74/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dorkó 
Krisztina Margit bérlő kérelmének helyt adva a Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező Csárdaszállás, Petőfi utca 17/4. 
szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2017. augusztus 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

Határidő:  azonnal 

 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a Művelődési Házban működő nyugdíjas 
klub több közösségi rendezvényt szervez, amely jól szolgálja település időseinek kulturális és 
közösségi igényeit. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a művelődési házban folyó 
közösségi tevékenységet támogassa azzal, hogy előirányzatot képez a 086020 kormányzati 
funkció kódon az ez irányú kiadások fedezetére. Az önkormányzat a Művelődési Házban 
működő Nyugdíjas Klub rendezvényeivel kapcsolatos kiadások fedezetére 150.000,- Ft-os 
előirányzatot képezzen. 
 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat elfogadását.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzott döntési javaslattal egyetért, 
kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
75/2016. (VIII. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési Házban folyó közösségi tevékenység támogatásaként az 
ott működő Nyugdíjas Klub rendezvényeivel kapcsolatos kiadások 
fedezetére 150.000,- Ft-os előirányzatot képez. 
Az előirányzat forrásaként az általános tartékot jelöli meg. 
 
Határidő: azonnal 

 
 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése. 
A jelenlevők részéről bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a megjelenést és az ülés 
zárt üléssel folytatódott. 

 
 

Kmf. 
 
 

Petneházi Bálintné  
polgármester 

 

Megyeri László   
aljegyző 

 
  

 
 
 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


