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

 
4/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Csárdaszállás községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. március 

10. napján megtartott nyílt ülésén, a Községháza emeleti 
nagytermében. 

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

Makai Zsigmond, Kovalcsikné Bakucz Mária, Bodó Ferencné képviselők 
     

   dr. Uhrin Anna jegyző 
                                  Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag    
Jegyzőkönyv 
vezető:   Tímár Teréz 
 
Ülés időtartama: 15:00-15:45 
 
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai 15:00 órára összehívott testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-testület tagjai 
közül 5 fő jelen van. Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Tímár Terézt bízta 
meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bodó Ferencné 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 - 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodó Ferencné 
képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Határidő:  azonnal  
 

Petneházi Bálintné polgármester: a meghívóban közölt napirendi pontokat kéri kiegészíti a 
következő 3. napirendi ponttal „Bejelentések”. 
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 előzőekben elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg 
 
1. Megvalósult kerékpárút vagyonrendezésére és Kisezüsti út terv 

felülvizsgálatára érkezett ajánlatok 
 
2. Jutalmazás nyugdíjazás alkalmából 

 
3. Bejelentések, 
 
Határidő: azonnal 
 

 
1. Napirendi pont 
 
Megvalósult kerékpárút vagyonrendezésére és Kisezüsti út terv felülvizsgálatára 
érkezett ajánlatok. 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 
Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond elnök: elmondta, hogy „Megvalósult kerékpárút vagyonrendezésére és 
Kisezüsti út terv felülvizsgálatára érkezett ajánlatok.” tárgyú előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, 
döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a megvalósult kerékpárút vagyon 
rendezését el kell végezni. A kerékpár útnak önálló helyrajzi számmal kell rendelkeznie és 
hogy az Önkormányzat a fenntartási kötelezettségének eleget tudjon tenni a kerékpár út a 
tulajdonába kell, hogy kerüljön.  

Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása. A jelenlevők részéről kérdés, 
hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta az előterjesztett 1. döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített 1. 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  - egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozta: 
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19/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
A) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mezőberény-Csárdaszállás között megépült kerékpár út 
vagyonrendezésére irányuló beszerzésre beérkezett ajánlatokat 
érvényesnek minősíti. A legkedvezőbb ajánlatot az ARTLAND 
Földmérési Bt. tette, ajánlati ára 368.000 Ft + Áfa.   
B) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy az ARTLAND 
Földmérési Bt. – vel a Mezőberény-Csárdaszállás között megépült 
kerékpárút vagyonrendezéshez szükséges szerződést aláírja, és 
megtegye a szükséges jognyilatkozatokat.   
 
Határidó:  azonnal 

 
Petneházi Bálintné polgármester: javasolta az előterjesztett 2. döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített 2. 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  - egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

A) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kisezüsti 
út tervfelülvizsgálatára beérkezett ajánlatokat érvényesnek minősíti. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Nagy és Társai Bt. tette, ajánlati ára 
650.000 Ft + Áfa.   
B) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, a Nagy és Társai Bt. 
- vel a Kisezüsti út tervfelülvizsgálat elvégzéséhez szükséges 
szerződést aláírja, és megtegye a szükséges jognyilatkozatokat.    
Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont 
 
Jutalmazás nyugdíjazás alkalmából 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 
Petneházi Bálintné polgármester: felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond elnök: elmondta, hogy „Jutalmazás nyugdíjazás alkalmából. ” tárgyú 
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előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
előterjesztésben szereplő döntési javaslatot. 
dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy Csárdaszállás Község polgármesterének 
kezdeményezésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint 
munkáltató a Hivatal Csárdaszállási kirendeltségén dolgozó Hajdú Józsefné ügykezelő 
köztisztviselő részére - nyugdíjba vonulása alkalmából - illetménye 2 havi összegének 
megfelelő jutalom kifizetését javasolja. A kéthavi jutalom bruttó összege 258.000 Ft, melyet 
27 %  szociális hozzájárulási adó terhel.  

Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, 
hozzászólása. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta az 
előterjesztett 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  - egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
azt a munkáltatói kezdeményezést, hogy Hajdú Józsefné 
köztisztviselő részére - nyugdíjba vonulása alkalmából - munkája 
elismeréseként kéthavi illetményének megfelelő összegű jutalom 
kerüljön kifizetésre. Az Önkormányzat a jutalom kifizetéséhez 
szükséges 328.000 Ft (258.000 Ft + 27% szociális hozzájárulási adó) 
összeget működési célú támogatásként biztosítja a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal részére, forrásaként az önkormányzat 
2016. évi működési célú tartalékát jelöli meg. A támogatás összege 
kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletébe, a rendelet soron következő módosítása alkalmával.  

Határidő: azonnal 

3. Napirendi pont 
Bejelentések 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a hivatalban van négy darab használaton 
kívüli számítógép, amit el lehet adni és az óvodába is megérkeztek az új bútorok és a régieket 
el lehet adni. Az javasolja, hogy a számítógépek és az óvodából a kis székek és kis asztalok 
kerüljenek eladásra. A Képviselő-testület hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy 
meghatározásra kerüljenek az egységárak vagy árverés útján értékesítsük a számítógépeket 
és az óvodai bútorokat. Megkérdezte Dr. Uhrin Anna jegyzőt az értékestéssel kapcsolatosan. 
40 évesek a bútorok ezeknek értékük már, nincs a testület meghatározza az árakat.   
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Bodó Ferencné képviselő: javaslata a kis székekre vonatkozóan 500,- Ft/db, a kis asztal 
1000,- Ft/db. 
Petneházi Bálintné polgármester: a számító gépekre eladási árára kérte a javaslatot. Egy 
számítógépet kap az óvoda és így három gépet lehet értékesíteni.  
Dr. Uhrin Anna jegyző: először a gépeket és az óvodai bútorokat le kellene selejtezni és az 
önkormányzat selejtezési szabályzatában leírtak alapján lehet értékesíteni az eszközöket. 
Petneházi Bálintné polgármester: úgy gondolja, hogy a számítógépek sokkal többet érnek, 
mint a könyv szerinti érték. Egy darab számítógépet az óvoda kap meg és a többiről a 
későbbiekben dönt a testület. 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy szigorodott a mezőgazdasági 
programban megtermelt termékek forgalmazása. A burgonya, a kukorica, cirok amelyekre 
nem vonatkoznak a  kötelező bevizsgálási szabályok. Nagyobb területen 3 ha-on tervezzük 
burgonya vetését. Szeretne az önkormányzat egy kétsoros burgonya ültető gépet vásárolni, 
ami kb. bruttó 200.000,- Ft-ba kerül. A mezőgazdasági programban van betervezve nagy 
értékű eszköz beszerzés ha lehet módosítani a kérelmet akkor nem rota kapát vásárolna az 
Önkormányzat a program keretén belül hanem a burgonya vető gépet. Arra az esetre, hogyha 
a program nem engedi a módosítást, akkor az Önkormányzat a mezőgazdaságban 
megtermelt és értékesített termékék bevételéből vásárolná meg a gépet. 
A Foglalkoztatási osztály nem engedélyezi a programmódosítást akkor az Önkormányzat az 
árbevétel terhére megvásárolná a burgonya vetőgépet és ezért az alábbi döntési javaslatot 
terjeszti a Képviselő-testület elé: 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db kétsoros burgonyavetőgépet 
vásárol bruttó: 200.000,- Ft értékben, a mezőgazdasági közmunkaprogram bevételének 
terhére, valamint kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályánál 
benyújtott pályázatba betervezett nagy értékű eszköz módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, hogy a 
burgonyavetőgép beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Kérte a Képviselőket, 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  - egyhangúlag - 

az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2016. (III. 10.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db 
kétsoros burgonyavetőgépet vásárol bruttó: 200.000,- Ft. értékben, a 
mezőgazdasági bevételének terhére, valamint kezdeményezi a Békés 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályánál a mezőgazdasági 
program pályázatban betervezett nagy értékű eszköz módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, 
hogy a burgonyavetőgép beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
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Határidő azonnal 
 
 Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, bejelentése. 
A jelenlevők részéről bejelentés nem érkezett, ezért mindenkinek megköszönte a megjelenést 
és az ülést berekesztette. 

Kmf. 
 
 

Petneházi Bálintné  
polgármester 

 

Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

 
  

 
Bodó Ferencné képviselő 
Jegyzőkönyv hitelesítő 


