
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
15/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 29. 

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:   
   Dr. Uhrin Anna jegyző 
   Ugrainé Gróf Éva Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője 
   Harmatiné Beinschródt Mária csárdaszállási kirendeltség vezető 
                                   Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag  
         
Jegyzőkönyv 
vezető:   Tímár Teréz 
 
Ülés időtartama: 14:00-15:05 
 
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. A jegyző 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: 

 
101/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovalcsikné 
Bakucz Mária képviselőt kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Határidő:  azonnal  
 

Petneházi Bálintné polgármester:  az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött meghívóban 
szereplő napirendhez képest további egy napirend felvételét javasolta Meghatalmazás Toldi 
Balázs Gyomaendrőd Város polgármester és Dr. Uhrin Anna Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati hivatal jegyzője részére. Így a mai ülésen 16 napirend kerül megtárgyalásra. 
Javasolja, hogy a 15. Napirendi pontot – Kamatmentes lakásvásárlási kérelem - nyílt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület. Megkérdezte van-e javaslat, kérés a napirendekkel kapcsolatban.   



 Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket határozzák meg az ülés napirendjét.   
 

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

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

 
102/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

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

 
1. Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
2. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

koncepciója 
3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2013. (IV. 26.)önkormányzati rendelet módosítása 
4. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása – 1. forduló 
5. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok 

Társulási Megállapodásának módosítása 
6. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése 
7. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési terve 
8. Önkormányzati bérlakáshoz bejárati ajtó készítése 
9. Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatási kérelme 
10. Köröstarcsai Református Egyházközség támogatási kérelem 
11. Békés Medical Kft. kérelme 
12. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 

kérelme 
13. Petneházi Bálintné jutalmazása 
14. Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása 
15. Kamatmentes lakásvásárlási kölcsön kérelem 
16. Meghatalmazás Gyomaendrőd Város Polgármestere és a Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője részére 
 

                    Határidő:  azonnal 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy az előző testületi ülésen hozott határozatok 
végrehajtásra kerültek. A végrehajtott határozatokról szóló jelentés az előterjesztésben 
olvasható. A jelentéshez nem kívánt kiegészítést tenni. 



 
Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 

 Belső ellenőrzésre került sor , ahol a vagyongazdálkodást ellenőrizték. Jegyzőkönyvet 
még nem kaptuk meg, de hiányosságot nem tártak fel., 

 Magyar Államkincstár a Falugondnoki szolgálatot és gyermekétkeztetést ellenőrizte. 
Mindent rendben találtak. 

 A Szarvasi Katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végzett az 
önkormányzat épületiben. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem találtak. Ágoston 
Lajos úr által elkészített tűzvédelmi felülvizsgálati dokumentációkat az ellenőrök 
megismerték. A felülvizsgálati dokumentációkban feltárt hiányosságok megszüntetésre 
kerülnek, akkor az igazgatóság kér egy jelentést. A felülvizsgálati dokumentációban 
feltárt hiányosságok megszüntetésre két árajánlat érkezett. 

 A polgárvédelmi szervezet parancsnoki és infokommunikációs egységbe beosztott 
állampolgárok szakkiképzése került sor. 

 Az önkormányzat megkapta a 6.5 millió forintot, ami Adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatoknak még járt. Az összeget 2017. évben a Mártírok 
útja felújítására használja fel az önkormányzat. 
 

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 jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

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

 
103/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 93/2016. (X. 
25.), 94/2016. (X.  25.),  95/2016.  (X.  25.),  96/2016.  (X.  25.),   
99/2016.(X.25.),  100/2016.(X.25.) Csárdaszállás  Kt.   számú   lejárt   
határidejű   határozatok   végrehajtásáról   szóló beszámolót és a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről a tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő:  azonnal 

1. Napirendi pont 
 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal elkészítette  
a 2016. évi tevékenyégéről a beszámolót, ami nagyon részletesen bemutatja a Járási hivatal 
munkáját. Megkérdezte, hogy van-e van kérdés, hozzászólás. 

Dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy a Járási Hivatalvezető Úr a mai testületi ülésen 



elfoglaltság miatt nem tud részt venni, de a januári ülésre eljön és személyesen is tájékoztatja a 
Képviselő-testületet a Járási Hivatal tevékenységéről. A tájékoztatóanyag a Járási Hivatal ez évi 
tevékenységét mutatja be. 2017. január 1.-től jelentős átalakítás lesz a Kormányhivatalban. A 
változás a Gyomaendrődi Járási Hivatalt is érinti.  

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 jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

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

 
104/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 

Határidő: azonnal 

2. Napirendi pont 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé az 
önkormányzatok számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a 
következő évre  várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, 
feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni. A tervezés 
jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, számba kell venni az 
átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át 
kell tekinteni az önkormányzat feladatainak körét. Megkérdezte Ugrainé Gróf Éva ügyintézőt, 
hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván e kiegészítést tenni. 

Ugrainé Gróf Éva pü. ügyintéző: elmondta, hogy az általános támogatás lényege, hogy a 
települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott 
támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a 
helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez 
biztosít a központi  költségvetés támogatást. 

Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

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

 
105/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2017. 
évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy a költségvetési 
rendelet tervezet összeállítása során a következő alapelvek 
érvényesüljenek: 

a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, 

működési hiány nélküli költségvetést kell benyújtani, 

a fejlesztési elképzeléseket  pályázati források igénybevételének 
lehetőségével célszerű tervezni, számba venni  minél kevesebb saját 
forrás felhasználása mellett. 

 Határidő: azonnal 
 

 
3. Napirendi pont 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
6/2013. (IV. 26.)önkormányzati rendelet módosítása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy felkérte Ugrainé Gróf Éva pü. ügyintézőt a 
napirendi pont ismertetésére. 

Ugrainé gróf Éva pü. ügyintéző: elmondta, hogy két dolog miatt kell az SZMSZ 6. számú 
mellékletét módosítani. Az egyik az adó: Az önkormányzat a 011220 Adó-, vám- és jövedéki 
igazolás kormányzati funkciót használta a helyi adó bevételek elszámolására, ez az idei 
évtől900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
elnevezésű technikai funkciókódon számolható el. A módosítás során a 011220 kormányzati 
funkciókód törlésre került, és a 900020 technikai funkciókódot nem kell szerepeltetni az 
önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatában. 

A másik változás az, hogy az önkormányzat közművelődési kötelező feladatai körében csak a 
082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkciót tartalmazza, ugyanis az önkormányzat 
nyilvános mozgó könyvtárat működtet a Békés Megyei Tudásházzal együttműködve. Az 
Önkormányzat intézményi szinten nem működtet művelődési házat, de a település jellegéből 
adódóan különböző lakosságot érintő  programokat  szervez (gyermeknap, főzőnap, 
disznótor, falunap, kirándulás, karácsonyi műsor stb). Ezen feladatok a közművelődési 
feladathoz kapcsolódó 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés, 
valamint 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 



elnevezésű kormányzati funkció kódon számolhatók el, mely funkciókódokat nem tartalmazza 
az Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzata. 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat a feladatfinanszírozás keretében a települési 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcímen 
kapott 1200 ezer Ft összegű  támogatás felhasználását el tudja számolni a két közművelődési 
feladathoz kapcsoló kormányzati funkciót szerepeltetni kell az önkormányzat Szervezeti és 
Működési szabályzatában. 

Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „A Képviselő-testület és Szervei Szervezet 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV.26. ) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú 
Előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta 

: 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Csárdaszállási Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Csárdaszállási Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének 6. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
  
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

1. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 
[6. melléklet a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez] 

Csárdaszállási Községi Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti 
besorolása 

 



 A B 
 Kormányzati 

funkció 
Megnevezés 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
4 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése 
5 031030 Közterület rendjének fenntartása 
6 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 
7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
8 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
10 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
12 045120 Út, autópálya építése 
13 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
14 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
15 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok 
16 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
17 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 

üzemeltetése 
18 064010 Közvilágítás 
19 066010 Zöldterület-kezelés 
20 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
21 076062 Település-egészségügyi feladatok 
22 082044 Könyvtári szolgáltatások 
23 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés 
24 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 
25 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
26 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
27 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
28 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
29 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
30 104043 Család és gyermekjóléti központ 
31 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
32 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 

Petneházi Bálintné Dr. Uhrin Anna 
polgármester jegyző 

 
E rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 2016. december 5. 
 
 

.            Dr. Uhrin Anna 
jegyző 



Határidő: azonnal 

4. Napirendi pont 
 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása – 1.  
forduló 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 
9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi 
alapellátás biztosítását. A jogszabályban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátási 
körzeteket önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

Önkormányzatunk nem alkotta meg fenti tárgyú rendeletét, a rendeletalkotási kötelezettség 
elmulasztása miatt a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-
testület felé, melyben felhívta Önkormányzatunk figyelmét, hogy a törvénysértést 2016. 
december 16-ig szüntesse meg a 2017. január 1. napján hatályba lépő rendelet 
megalkotásával.  

Dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy a Kormányhivatal felülvizsgálta az Önkormányzatok 
orvosi körzetekre vonatkozó rendeleteit. Csárdaszállás Község esetében a Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt, mert a körzetek önkormányzati rendeletben nem lettek 
meghatározva, bár feladat ellátási szerződésben rögzítve vannak a körzetek. Ezért szükség van 
a rendelt megalkotására.  

Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 1. számú döntési 
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

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

 
106/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás település 
egészségügyi alapellátás körzeteinek számát és felosztását új rendelet megalkotásával az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetben rögzíti: 

 

 

…….2016. (  .  ) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről 

rendelet-tervezet 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 



helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat közigazgatási területén az egészségügyi 
alapellátási feladatait e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, 
fogorvosi, területi védőnői körzetekben biztosítja. 
2. § (1) Csárdaszállás Község közigazgatási területe 
a) Mezőberény Város 5. felnőtt háziorvosi körzetével közösen egy felnőtt háziorvosi 
körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 
b) Mezőberény Város 1. házi gyermekorvosi körzetével közösen egy házi gyermekorvosi 
körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 
c) Mezőberény Város 1. fogorvosi körzetével közösen egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet 
székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 5. 
d) Mezőberény Város 5. területi védőnői körzetével közösen egy védőnői körzetet alkot. A 
körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 

(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgálat védőnői, fogászati és háziorvosi körzetek 
tekintetében egy körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Széchenyi u. 1. 

3. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a 
település  teljes közigazgatási területére terjed ki. 

 
4. §  Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 
Határidő: azonnal 

 
Petneházi Bálintné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített 2. számú döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

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

 
107/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Petneházi 
Bálintné polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről 
szóló rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézetnek. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
Petneházi Bálintné polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési 
Intézet által véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron 
következő ülésére terjessze elő. 

Határidő: azonnal 

 



Petneházi Bálintné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített 3. számú döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

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

 
108/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával, az abban 
foglaltaknak megfelelően a mulasztásos törvénysértést az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotásával 
2016. december 31. napjáig megszünteti. 

Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont 
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási  
Megállapodásának  módosítása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt a napirendi 
pont ismertetésér. 

Dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy 2017. január 1. napjával hatályba lépő 
j o g s z a b á l y v á l t o z á s  miatt a Család és Gyermekjóléti Központ járásszékhely 
önkormányzat fenntartásában működik. A Megállapodás Hunya községet és Csárdaszállás 
Községet is érinti, ezért ennek megfelelően kell a Megállapodást módosítani.  

Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

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

 
 
 

109/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulási 
Megállapodás 15. pontja alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményből a 
Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 1. napjával történő kiválása okán az alábbi 



módosító okirat szerint módosítja Társulási Megállapodást. 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázst,a  Társulási  
Tanács  elnökét, hogy a tagönkormányzatok döntését követően a módosító okiratnak 
megfelelően gondoskodjon a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalásáról: 

Társulási Megállapodás 2017. évi mődosításáról 

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve 
megállapodnak (a továbbiakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási 
megállapodás 4. pontjában meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a 
továbbiakban: társulás) látják el a következők szerint: 

 
Előzmény: 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-a alapján 2013. május 30. napján Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulást hoztak létre egyes önkormányzati 
feladatok ellátására. A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményből a Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2017. január 1. napjával történő kiválása okán a társulási 
megállapodás az alábbiakban módosul: 

 
1. 

A társulási megállapodás 4.1.4. pontjában hatályát veszti a „gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások” szövegrész. 

2. 

Hatályát veszti a társulási megállapodás 4.2. pontja. 

A felek által Gyomaendrődön 2013. május 30. napján kötött társulási megállapodás egyéb 
rendelkezései nem módosulnak. 

A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

 
A megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a 
társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal mindenben 
megegyezően - saját kezű aláírással látják el. Jelen módosító okirat 4 példányban készült 
és 1 számozott oldalt tartalmaz. 

 
Petneházi Bálintné s.k. Hegedüs Roland s.k. Toldi Balázs s.k. 



Csárdaszállás Község Hunya Község Gyomaendrőd 
Város polgármestere polgármestere polgármestere 
 

  
Határidő: azonnal 
 
6. Napirendi pont 
 
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 

Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy kormányhivatal meghatározza és 
közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel 
összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, melyhez 
e kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A  felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig 
szerzi be az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. A 
körzethatárok megállapítása Gyomaendrődre vonatkozik, Csárdaszállásról a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Iskolába járnak a felső tagozatos tanulók. 

Dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy Csárdaszállást abból a szempontból érinti, hogy itt 
az egész közigazgatási terület egy körzetet képez.  

Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Általános iskolai körzethatárok 
meghatározásának véleményezése ” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 1. számú döntési 
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

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

110/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a 
köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 
működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal részére: 

 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 

 
028298   Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 5502  
Gyomaendrőd Népliget utca 2. 



 
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya 
települések közigazgatási területe. 

 
Közterület neve jellege tartomány -tól -

ig Akác utca teljes   
Alkotmány utca teljes   
Apponyi utca teljes   
Babits Mihály utca teljes   
Baross Gábor utca teljes   
Bartók Béla utca teljes   
Bethlen Gábor utca teljes   
Blaha Lujza utca teljes   
Csejti utca teljes   
Csillagos utca teljes   
Csurgó utca teljes   
Damjanich utca teljes   
Dávid tanya teljes   
Deák Ferenc utca teljes   
Décsi utca teljes   

 
Dózsa György utca teljes  
Egressy Béni utca teljes 
Endrődi utca teljes 
Fazekasi utca teljes 
Fő út páros oldal 2 156/
Fő út páratlan oldal 1 133 
Gábor Áron utca teljes   
Gutenberg utca teljes   
Hídfő utca teljes   
Honvéd utca teljes   
Hősök tere teljes   
Ipartelep utca teljes   
József Attila utca teljes   
Kacsóh Pongrác utca teljes   
Kálmán Farkas utca teljes   
Kenderáztató utca teljes   
Keresztúri utca teljes   
Kilián Dr. Csókási Béla tér teljes   
Kisfok utca teljes   
Kodály Zoltán utca teljes   
Korányi Frigyes utca teljes   
Kovács Imre utca teljes   
Kós Károly utca teljes   
Köztársaság utca teljes   
Kürt utca teljes   
Lábas utca teljes   
Liliom utca teljes   
Magtárlaposi utca teljes   
Mester utca teljes   
Micsurin Borostyán utca teljes   
Mikes Kelemen utca teljes   
Mirhói utca teljes   
Mohácsi utca teljes   
Móra Ferenc utca teljes   
Nagylaposi vasútállomás vasútállomás teljes   
Nagylaposi MÁV lakás mávlakás teljes   
Napkeleti utca teljes   
Népliget út teljes   
Nyárszegi utca teljes   



Október 6. lakótelep teljes   
Orgona utca teljes   
Polányi Máté utca teljes   
Rácz Lajos utca teljes   
Rózsahegyi Kálmán utca teljes   
Selyem út teljes   
Simai utca teljes   
Sugár út teljes   
Szabadság utca teljes   
Szabó Ervin utca teljes   
Szélmalom utca teljes   
Szent Antal utca teljes   
Szent István utca teljes   
Tamási Áron utca teljes   
Tanya II.  teljes   
Tanya VII.  teljes   
Táncsics Mihály utca teljes   
Temető utca teljes   
Toronyi utca teljes   
Tóth Árpád utca telje
Újkert sor telje
Tulipán utca telje
Varjasi utca telje
Vasúti őrházak telje
Vasútsor utca telje
Vasvári Pál utca telje
Vaszkó Mihály utca telje
Zöldfa utca telje
Zrínyi Ilona utca telje
Zsák utca telje

 
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmények: 

 
202775 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Bem József utca 

Tagintézménye 5510 Dévaványa 4. 
 
 

202775 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi 
Tagintézményének  Telephelye 5500 Gyomaendrőd 11. 

 
 
Határidő: azonnal 
 

Mirhóháti u. 
11
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  7. Napirendi pont 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési terve 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a 2017.évben a belső ellenőrzés 
célja: az önkormányzat gazdálkodásának áttekintése, analitika, főkönyv, egyezőségek 
biztosítása, dokumentáltsága, szerződések ellenőrzése. Felkérte, Makai Zsigmond 
urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési terve ” tárgyú előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben 
szereplő, döntési javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
111/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
„Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési 
tervet fogalmazza meg: 

Ellenőrz
ési 
feladat 

Ellenőrize
ndő 
időszak 

Azonosíto
tt 
kockázati 
tényezők 

Ellenőrzés 
célja 

Várha
tó 
időtar
tama 

Ellenőr
zési 
kapacit
ás 
meghat
. 

Ellenőrzés 
módszere, 
típusa 
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A 2016. 
évi 
zárszám
adás 
átfogó 
vizsgála
ta 

2016.01.0
1-
2016.12.3
1-ig 

Jogszabál
yok be 
nem 
tartása, 
félreértel
mezése, 
alátámasz
tó 
dokument
umok 
hiánya 

Az 
önkormányz
at 
gazdálkodás
ának 
áttekintése, 
analitika 
főkönyv 
egyezőségé
nek 
biztosítása, 
dokumentált
ság, 
szerződések 
ellenőrzése 

márci
us 

5 
revizori 
nap 

Szabályszer
űségi-, 
Pénzügyi-, 
Rendszerell
enőrzés 
(átfogó 
ellenőrzés) 

Határidő: azonnal 
 8. Napirendi pont 
 
Önkormányzati bérlakáshoz bejárati ajtó készítése 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy az Alpolgármester asszony már 
korábban jelezte, hogy a Csárda út 9. szám alatti önkormányzati lakásnál a bejárati 
ajtó botrányosan néz ki. A Csárdaszállás, Jókai utca 2/A. alatti lakás bérlője is jelezte, 
hogy a bejárati ajtó elhasználódtak. A bejelentést a helyszínen megnéztük és 
megállapítást nyert, hogy az ajtókat ki kell cserélni. A 2 db ajtó értéke bruttó 
300.000,- Ft. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Önkormányzati bérlakáshoz 
bejárati ajtó készítése” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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112/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csárdaszállás, Jókai 
utca 2/a, és a Csárdaszállás, Csárda út 9. szám alatti önkormányzati lakásokba 2 
db bejárati ajtó elkészítéséhez 300.000.- forint előirányzatot képez, melynek 
forrásául a 2016. évi költségvetés általános tartalékát jelöli ki. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza, Petneházi Bálintné Polgármestert az ajánlatok 
bekérésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2016. 12. 14.  
Felelős: Petneházi Bálintné 
 
9. Napirendi pont 
 
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatási kérelme 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Az Alapítvány célja, hogy egy 
olyan koraszülött mentőautó beszerzése, mellyel a Békés Megyében világra jött 
koraszülött, beteg és műtétet igénylő újszülött gyermekek biztonsággal, a kiszállítási 
idő rövidítésével kerülhetnek a jelenleginél gyorsabban az életüket segítő és 
sokszor megmentő ellátásba. Az önkormányzat 100.000,- Ft összegű támogatást 
javasol. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Viharsarki Koraszülöttmentő 
Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési 
javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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113/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány (5700 Gyula, Petőfi 
tér 3., adószám: 18758667-1-04) részére 100.000,- Ft azaz 
egyszázezer 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 Petneházi Bálintné   Polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére és  a  támogatási 
szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2016. 12. 14.  
Felelős: Petneházi Bálintné 
 

10. Napirendi pont 
 
Köröstarcsai Református Egyházközség támogatási kérelem 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Köröstarcsai Református 
Egyházközség 19.000.000,  - Ft összegű Egyházkerületi, és Egyházmegyei támogatás 
mellett 62.000.000, - Ft teljes bekerülési összegért saját forrásból Köröstarcsán új 
parókiát és gyülekezeti házat építtet. A fedezet hiánya még jelentős, ezért kérnek 
az önkormányzattól anyagi segítséget. Az önkormányzat 50.000,- ft összegű 
támogatást javasol. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Köröstarcsai Református 
Egyházközség támogatási kérelem” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési 
javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 
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javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

114/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Köröstarcsai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala (5622 
Köröstarcsa, Kossuth u.1.)  részér 50.000,- Ft azaz ötvenezer 
forint összegű támogatást nyújt a 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    Petneházi Bálintné 
Polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatok megtételére és  
a  támogatási szerződés megkötésére. 

Határidők, felelősök: 
 
Határidő: 2016. 12. 14.  

    Felelős: Petneházi Bálintné 
 
11. Napirendi pont  
 

Békés Medical Kft. kérelme 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: központi orvosi ügyelet feladatát a 
Mezőberényi Központtal működő, Békés - Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
látja e el. A Békés Medical Kft. kérelmét Siklósi István Mezőberény Város 
polgármestere küldte meg az önkormányzatnak. Mezőberény a hétfői napon 
megtartott testületi ülésen tárgyalta. A kft. kérelme indokolt, mert az ügyeleti 
ellátásra szerződés 2014. május 1.-én került megkötésre és azóta nem volt emelés. 
Az orvosi ügyelet működéséért fizetendő díj a négy önkormányzat között 
lélekszám aranyosan került meghatározásra. A döntési javaslatba összeget nem 
írtunk, majd tárgyalunk a három önkormányzattal és akkor annak függvényében 
kerül meghatározásra az emelés összege.  
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Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „”Békés Medical Kft. kérelme” 
tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek a 
következő döntési javaslatot elfogadásra javasolja elfogadásra: 
 

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés-Medical 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelmét megtárgyalta és a kérelem 
tárgyában a  Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat és tárgyalásokon hozott döntéseket 2017. februári ülésre 
terjessze a Képviselő-testület elé. " 

 

Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a bizottság által 
hozott döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Bizottság döntési javaslattal egyetért, 
kézfelnyújtással szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

115/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
kérelmét megtárgyalta és a kérelem tárgyában a Képviselő-
testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat és tárgyalásokon hozott döntéseket 
2017. februári ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő: 2017. februári testületi ülés 

Felelős?: Petneházi Bálintné polgármester 

 

12. Napirendi pont 
 
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási 

kérelme 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálntné polgármester: köszöntötte Omiliák Csaba 
tűzoltóparancsnokot.  A képviselő-testület felé Tűzoltóság kérelmet nyújtott be z 
Önkormányzathoz, hogy katasztrófavédelmi tevékenységéhez szükséges gépjármű 
beszerzéséhez anyagi támogatást kért. Az önkormányzat 100.000,- Ft támogatást 
javasol. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy „A Hunyai, Csárdaszállási, 
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság kérelme” tárgyú előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben 
szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

116/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati 
Tűzoltóság (5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.) részére 100.000,- Ft 
azaz Egyszázezer forint összegű támogatást nyújt a 
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 Petneházi Bálintné 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a 
támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. 12. 14.  
Felelős: Petneházi Bálintné 
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13. Napirendi pont 
 
Petneházi Bálintné jutalmazása  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: bejelentette személyes érintettségét a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján és kérte a döntéshozatalból való 
kizárását. 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

117/2015. (XI. 29.) csárdaszállás Kt. határozat 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petneházi 
Bálintné polgármester kizárja „Petneházi Bálintné jutalmazása ” 
tárgyú napirendi pont döntés hozatalából. 
 
Határidő: azonnal 
 

Dr. Uhrin Anna jegyző: Polgármester asszony sokat tesz településért. A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H.§ -ának rendelkezései szerint a 
képviselő-testület a polgármester részére meghatározott időszakban végzett 
munkájának értékelése alapján jutalmat állapíthat meg.  
Javasolta, hogy Petneházi Bálintné polgármester részére 2 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a Képviselő-testület. 

Petneházi Bálintné több cikluson keresztül vezeti Csárdaszállás Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületét, irányítja a település életét. Munkájának 
eredményeként a település gazdálkodása stabil, minden költségvetési évet jelentős 
pénzmaradvánnyal zár az önkormányzat, hitellel nem rendelkezik.  

Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Petneházi Bálintné jutalmazása” 
tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel. 
Kérdés, észrevétel hiányában kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.  
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

118/2014. (XI. 29.) csárdaszállás Kt. határozat 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Petneházi Bálintné polgármester részére a 2016-os 
költségvetési évben a település érdekében végzett 
eredményes és kimagasló munkájának elismeréseként a 2011. 
évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján bruttó 300.000 
Ft azaz bruttó háromszázezer Ft összegű jutalmat állapít 
meg, melyet 81.000 Ft szociális hozzájárulási adó terhel. A 
Képviselő-testület költségvetési forrásként a 2015. évi 
maradványt jelöli ki. 

Határidő: 2016. december 14. 

Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző 

 

14. Napirendi pont 
 
Jutalom kifizetés lehetőségének megtárgyalása, forrás biztosítása 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy önkormányzat 
közalkalmazottak minden évben évvégén megjutalmazza a közalkalmazottakat és a 
köztisztviselőket. A jutalom kifizetésére forrást kell biztosítani. Az önkormányzat 
közalkalmazottai részére a 2016.évben végzett munkájuk elismeréseként 50.000,-
Ft/fő összegű jutalmat javasol A két dolgozó jutalmának bruttó összege 100.000,- 
Ft, melyet 27.000,-Ft Ft összegű szociális hozzájárulási adó terhel. A jutalom 
kifizetéséhez a Képviselő- testület részéről 127.000,-Ft összegű forrás kijelölése 
szükséges. A jutalom forrásaként az Önkormányzat 2015. évi maradványát javasolja 
kijelölni. 

Csárdaszállási Kirendeltségen a hivatali dolgozók 2016.  évi munkájának       
elismeréseként       bruttó 310.000       Ft-ot       biztosítson,        melynek        
járuléka:       83.700,- Ft. A jutalom kifizetéséhez a Képviselő-testület részéről 
32.000,-Ft összegű többletforrás kijelölése szükséges. A jutalom többletforrásaként 
a 2015. évi maradványt javasolja kijelölni. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság 
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elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Jutalom kifizetés lehetőségének 
megtárgyalása, forrás biztosítása tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési 
javaslatokat.. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 1. számú 
döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

119/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat közalkalmazottai részére 
munkájuk elismeréseként 50.000,-Ft/fő összegű jutalom 
kerüljön kifizetésre. Az Önkormányzat a jutalom kifizetéséhez 
szükséges 127.000,-Ft (100.000,- Ft + 27% szociális 
hozzájárulási adó) összeget az Önkormányzat 2015. évi 
maradvány terhére biztosítja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a szükséges 
munkajogi jognyilatkozatok megtételére 

Határidő: 2016. december 14. 
Felelős: Petneházi Bálintné polgármester 
 

Petneházi Bálintné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített 2. számú döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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120/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a jegyző, aljegyző és a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén 
foglalkoztatott dolgozók részére év végi jutalmazás címén 
járulékkal növelten  394.000,- Ft kerüljön kifizetésre a 2016. 
évi költségvetésbe betervezett 362.000, Ft-tal szemben. 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kifizetéshez szükséges 32.000,- Ft többletforrást az 
Önkormányzat 2015. évi maradványának terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2016. december 14. 

Felelős: Petneházi Bálintné polgármester 

 

15. Napirendi pont 
 
Kamatmentes lakásvásárlási kölcsön kérelem 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Kónya Gergő, Csárdaszállás, 
Dózsa György utca 18. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy részére kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt biztosítson. Csárdaszálláson 
szeretne ingatlant vásárolni. A megvételre kerülő ingatlan a csárdaszállási 93. hrsz.-
ú, 1446 m2 alapterületű Kossuth Lajos utca 53. szám alatti belterületi ingatlan. Az 
ingatlan vétel árát saját erőből nem tudja megoldani, ezért kéri a Képviselő-testület 
anyagi segítségét. Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 

Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Kamatmentes lakásvásárlási 
kölcsön kérelem tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy 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 jelenlévő képviselők száma: 5 
fő. 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

121/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kónya Gergő, Csárdaszállás, Dózsa György 18. szám alatti 
lakos kérelmét támogatja. A szociálisan hátrányos helyzetben 
lévők lakáscélú támogatásáról szóló módosított 16/2000. (XII. 
29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés értelmében 
200.000,-, azaz Kétszázezer forint összegű kamatmentes 
lakásvásárlási kölcsönt biztosít a Csárdaszállás, Kossuth Lajos 
utca 53. szám alatti ingatlan megvásárlásához, a 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 
7. számú mellékletének 21. sorában meghatározott összeg 
terhére. 

 
A kölcsön kiutalása 5 éves futamidőre történik. A visszafizetés 
kezdete a kifizetést követő év első napjával kezdődik. 

 
Az  első  havi  törlesztő  részlet  3353,-  Ft,  a  további  havi  
részlet  3333,-  Ft,  melyet  az  Endrőd  és  Vidéke 
Takarékszövetkezet csárdaszállási kirendeltségénél vezetett 
5320053-11048699 számú számlára kell befizetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza  Petneházi Bálintné 
Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a  
kölcsönt szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2016. 12. 14.  
Felelős: Petneházi Bálintné polgármester 

 
16. Napirendi pont 
 
Meghatalmazás Gyomaendrőd Város Polgármestere és a Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője részére 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
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Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy 2016. évben 
hulladékgazdálkodás terén igen nagy átrendeződés mutatkozott országosan, mely 
folyamat átnyúlik 2017. évre is. Folyamatos és fontos egyeztetések, fórumok zajlanak, 
melyen az állandó részvétel Önkormányzatunk részéről nem mindig megoldott, ezért 
akadályoztatásom esetén Csárdaszállás Község Önkormányzatát, mint a 
Gyomaközszolg Kft. tulajdonos tagját a Kft. taggyűlésein Gyomaendrőd Város 
Polgármestere, Toldi Balázs képviselje. 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési egyeztetéseken 
akadályoztatásom esetén Csárdaszállás Község Önkormányzatát, mint közös 
ajánlatkérőt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Dr. Uhrin Anna 
képviselje. Megkérdezte, hogy 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 1. számú 
döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

122/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
meghatalmazza Toldi Balázst Gyomaendrőd Város 
Polgármesterét, hogy Csárdaszállás Község Önkormányzatát, 
mint a Gyomaközszolg Kft. tulajdonos tagját a Kft. taggyűlésein 
a Petneházi Bálintné Polgármester akadályoztatása esetén 
képviselje. 
 
A meghatalmazás 2016. november 29-től visszavonásig 
érvényes. 
 
Határidő: azonnal 

 
Petneházi Bálintné polgármester: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített 2. számú döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 

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

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
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határozatot hozta: 
123/2016. (XI. 29.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
meghatalmazza Dr. Uhrin Annát, a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Csárdaszállás Község 
Önkormányzatát, mint közös ajánlatkérő tagot, a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési 
egyeztetéseken Petneházi Bálintné Polgármester 
akadályoztatása esetén képviselje. 
 
A meghatalmazás 2016. november 29-től visszavonásig 
érvényes. 

 
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 berekesztette. 

Kmf. 
 
 

Petneházi Bálintné  
polgármester 

 

Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

 
  

 
 
 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

 


