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5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 
28-i üléséről a Községháza üléstermében. 
 

 
75. oldal 

 

Megjelent  
képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester, 

Bodó Ferencné, Makai Zsigmond, Kovalcsikné Bakucz Mária ön-
kormányzati képviselők, 

 
Megyeri László aljegyző 

 
Meghívottak: Harmatiné Beinschrodt Mária Csárdaszállási kirendeltség vezető. 
 

Kovács István a 6. napirendhez. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Pázsitné Vrbovszki Judit 
 
Ülés időtartama: 13,00 – 14,20 
 
Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapí-
totta, hogy az ülés határozat képes a Képviselő-testület valamennyi tagja  jelen van.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Makai Zsigmond képviselőt javasolta kijelölni. 
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfel-
nyújtással szavazzon. 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek kijelöli Makai Zsigmond képviselőt. 
 
Határidő: azonnal 
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Petneházi Bálintné polgármester a kiküldött meghívó szerint tett javaslatot az ülés 
napirendjére.  
Megkérdezte van-e kérdés, esetleg kiegészíteni való a napirendet illetően.  
 
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselő-testületet, hogy határozzák meg az 
ülés napirendjét az általa javasolt sorrendben. 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 
1.  Külterületi közterületek elnevezése 
 2. Humán szolgáltatások fejlesztések térségi szemléletben – kedvez-                                           

ményezett térségek" EFOP-1.5.3-16 pályázat 
3.  A Békési Kistérségi Társulás vagyonkezelési szabályzatának az el-

fogadása 
4.   Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft 
5.  Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati 

Társulás határozatainak elfogadása 
6.   Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatási kérelme 
7.   Magas fűtőértékű energiafűz apríték szétosztása 
8.   Bejelentések 
 
Határidő: Azonnal 
 

1. Napirendi pont 
Külterületi közterületek elnevezése 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta ehhez a napirendhez Megyeri László al-
jegyző úr nagyon részletes előterjesztést készített ezért felkérte annak ismertetésére. 
 
Megyeri László aljegyző ismertette, hogy Csárdaszállási ingatlan tulajdonosok cím 
megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesít-



 
 

 
77. oldal 

senek olyan ingatlanokra, amelyek jelenleg nem szerepelnek a központi cím regisz-
terben. 
E megkeresés kapcsán került előterjesztésre a napirendi pont, mivel a közterületek 
elnevezése képviselő-testületi hatáskör. 
Az utak elnevezése célszerű lenne régi helytörténeti nevek alapján, amelyek az adott 
területhez kötődnek.  
 
Petneházi Bálintné polgármester megköszönte aljegyző úrnak a beszámolót, továb-
bá elmondta, hogy a Biristyózugban a T alakú út  jobb oldalán magánút bal oldalon 
önkormányzati út található, a magán út kerítéssel van lezárva.   
Az előterjesztésben szereplő utak között magán út is található. A magán utak  elneve-
zéséhez a tulajdonosok hozzájárulása beérkezett, így törvényi akadálya nincs a név-
adásnak. 
Felkérte  a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 
 
Bodó Ferencné képviselő elmondta a vízpart minden teleknél be van kerítve, pedig 
szabad területet kellene hagyni, ez így szabálytalan. 
 
Petneházi Bálintné polgármester válaszában ismertette, szinte az ország minden 
területén vízparti telkeknél ez a szabálytalanság él, hogy a telek tulajdonos bekeríti a 
telket a víz felületig.  A  víz felület nem önkormányzati tulajdon ezért ennek betartatá-
sa a tulajdonos Vízügyi Igazgatóság feladata. 
További kérdés nem hangzott el így felkérte, Makai Zsigmond ÜPEB elnököt, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő 5 határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette az első határozati javaslatot és elfoga-
dásra javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Csárda-
szállás külterület 0232/33 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, 
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Liszkai Sándor Mezőberény, Mátyás Király utca 34. szám alatti lakos 
tulajdonában lévő – közforgalomnak megnyitott - területnek 2017. 
április 1. napjától a Sulymosi kertsor nevet adja a tulajdonos egyetér-
tésével. 
 
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. 04. 30. 
Felelős:   Petneházi Bálintné 

 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a második határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Csárda-
szállás külterület 1524/1 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület-
nek, a 1524/2 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, Koós László 
5540 Szarva, Széchenyi utca 18/1. és Koós Zoltán 5600 Békéscsaba, 
Gábor Áron utca 15. V. 20. magánszemélyek tulajdonában lévő köz-
útnak, továbbá a 1523 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek-
nek 2017. április 1. napjától a Biristyó zug nevet adja a tulajdonos 
egyetértésével. 
 
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. 04. 30. 
Felelős:   Petneházi Bálintné 
 

 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a harmadik határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Csárda-
szállás külterület 1522 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületnek 
2017. április 1. napjától a Félhalmi út nevet adja. 
 
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére. 

 
              Határidő: 2017. 04. 30. 

Felelős:   Petneházi Bálintné 
 

Petneházi Bálintné polgármester ismertette a negyedik határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Csárda-
szállás külterület 1521 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületnek 
2017. április 1. napjától a Nyilasi bekötőút nevet adja. 
 
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2017. 04. 30. 

              Felelős:   Petneházi Bálintné 
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Petneházi Bálintné polgármester ismertette az ötödik határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Csárda-
szállás külterület 1520 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú, 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületnek 
2017. április 1. napjától a Csatorna part nevet adja. 
 
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. 04. 30. 
Felelős:    Petneházi Bálintné 

 
2. Napirendi pont 
"Humán szolgáltatások fejlesztések térségi szemléletben - kedvezményezett tér-
ségek" EFOP-1.5.3-16 pályázat 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné  polgármester elmondta a járás öt  települése kíván  részt venni 
ebben a pályázatban.  Csárdaszállás község a pályázatban rendezvények lebonyolítá-
sának szervezése, különböző szűrővizsgálatok bevezetése, képzések szervezése tele-
pülésen lévő munkanélküliek munkaerő piaci felzárkóztatása céljából kívánja igénybe 
venni a pályázatot. A képzések nagyon fontosak mivel a  közmunka programból is 
azokat emelik ki a vállalkozások akik képzettebbek és ezért fontos lenne a munkanél-
küliek képzése. Fiatalok közösség építése, kulturális tevékenységbe való bevonás is 
szerepel a célok között.  
Az öt település lélek száma 20.000 fő fölött van, így 500  millió Ft-ra lehet pályázni. 
Az önerő lakosságszám szerint számolva településünkre megközelítőleg 29.729,- Ft 
lenne. 
A VANIN Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1028 Budapest, Szabad-
ság utca 29.) vállalta a legkedvezőbb feltételekkel a fejlesztési terv elkészítését. 
Kérte képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 
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Nagy Zsolt Sándorné   képviselő ez a cég felméri a helyi erőforrásokat is? 
 
Petneházi Bálintné  polgármester nagyon sok mindent kell elvégezni a pályázat ke-
retében csak sajnos adatokat az hivatalnak kell szolgáltatnia mivel ők távol vannak és 
helyismerettel sem rendelkeznek. 
 
Megyeri László aljegyző elmondta ez egy humán jellegű pályázat, reméljük tényleges 
segítséget nyújthat a településnek, és hasznosul az lakosság számára. 
 
Petneházi Bálintné  polgármester megköszönte a kiegészítést. 
Kérdés hozzászólás hiányában felkérte, Makai Zsigmond ÜPEB elnököt, hogy ismer-
tesse a bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő 3 határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester Ismertette, a napirendhez 3 határozati javaslat el-
fogadása szükséges. 
Felolvasta az első határozati javaslatot és elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

 Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
35/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi 
partnerként részt kíván venni a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
által az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel 
benyújtandó pályázatban. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a pályázatot konzorciumi formában 
nyújtja be a Gyomaendrődi Járás településeivel Dévaványával, Csár-
daszállással, Ecsegfalvával, és Hunyával közösen maximum 
500.000.000 Ft támogatási összegre. 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy a felálló Konzorcium vezetői feladatait Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata látja el. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert 
a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
 Határidő: 2017. 04. 01. 

               Felelős: Petneházi Bálintné 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a második határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
36/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékleteinek 
összeállítására beszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás érvényes. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás ke-
retében a legkedvezőbb ajánlatot adó VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 
ajánlatát 14.450.000 Ft + Áfa összegben elfogadta. 
A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékletei költsége 
(14.450.000 Ft + Áfa) a pályázatban elszámolható költség. A pályázat 
sikertelensége esetén a Gyomaendrőd által megelőlegezett összeg 
létszámarányosan településre jutó részét – azaz 29.729 Ft-ot – Csár-
daszállás Községi Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében bizto-
sítja. 

 
Határidő: 2017. 04. 01. 
Felelős: Petneházi Bálintné 
 

Petneházi Bálintné polgármester ismertette a harmadik határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
  
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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37/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább ol-
vasható Konzorciumi megállapodást megismerte, a benne foglaltakat 
jóváhagyja, felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a Konzor-
ciumi megállapodás aláírására az alábbi tartalommal: 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
  

 1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre ab-
ból a célból, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 
az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – ked-
vezményezett térségek felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet 
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt kö-
zös együttműködéssel megvalósítsák. 
A támogatási kérelem címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben a Gyomaendrődi Járásban 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szer-
vezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatá-
rozott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a 
jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 
Szervezet neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

725525 

Adószám:  
15725527-2-04 

Aláírásra jogosult kép-
viselője: 

Toldi Balázs 

  
Szervezet neve: Dévaványa Város Önkormányzata 
Postacím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 
725327 

Adószám: 15725321-2-04 
Aláírásra jogosult kép-
viselője: 

Valánszki Miklós Róbert 
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Szervezet neve: Ecsegfalva Község Önkormányzata 
Postacím: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. 
Székhely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

344740 

Adószám: 15344746-2-04 
Aláírásra jogosult kép-
viselője: 

Kovács Mária 

  
Szervezet neve: Hunya Község Önkormányzata 
Postacím:  

5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Székhely:  

5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

346788 

Adószám: 15346786-2-04 
Aláírásra jogosult kép-
viselője: 

Hegedüs Roland 

  
  

Szervezet neve: Csárdaszállás Községi Önkormányzat 
Postacím: 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

725570 

Adószám: 15725572-2-04 
Aláírásra jogosult kép-
viselője: 

Petneházi Bálint Lászlóné 

  
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és 
nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása 
során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a tá-
mogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvaló-
sítják, és ennek érdekében együttműködnek. 
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5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési meg-
állapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 
ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, 
valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében 
foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatás-
ban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési meg-
állapodást kötnek. 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
  
Konzorcium vezetője 

  
  

.............................................. 
Toldi Balázs 

Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata 

  
P.H. 

  
Aláírás dátuma: 

  
…………………………… 

  

konzorciumi tag 
  
  

.............................................. 
Valánszki Miklós Róbert 
Dévaványa Város Önkor-

mányzata 
  

P.H. 
  

Aláírás dátuma: 
  

…………………………… 
  

konzorciumi tag 
  
  

.............................................. 
Kovács Mária 

Ecsegfalva Község Önkor-
mányzata 

  
P.H. 

  
Aláírás dátuma: 

  
…………………………… 

  
konzorciumi tag 

  
  

.............................................. 
Hegedüs Roland 

Hunya Község Önkormányzata 
  

P.H. 
  

Aláírás dátuma: 
  

…………………………… 
  

  

konzorciumi tag 
  
  

.............................................. 
Petneházi Bálint Lászlóné 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 
  

P.H. 
  

Aláírás dátuma: 
  

…………………………… 
  

 
Határidő: 2017. 04. 01. 
Felelős: Petneházi Bálintné 
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3. Napirendi pont 
A Békési Kistérségi Társulás vagyonkezelési szabályzatának az elfogadása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester a Békés Kistérségi Társulás vezetői megbeszélésén 
döntés született arról, hogy a Társulási Tanács 2017. február 7-i ülésén, az 5/2017. (II. 
7.) határozattal jóváhagyott „Vagyonkezelési szabályzat”-ot minden tag önkormány-
zat képviselő-testületével el kell fogadtatni. Erre azért van szükség, hogy az informati-
kai hálózat értékesítésére kiírandó versenyfelhívás elfogadására már egy, minden 
képviselő-testület által elfogadott szabályzat alapján kerüljön sor. 
 
Megyeri László aljegyző az önkormányzat a Társulat tagja, így ez a pénz önkormány-
zati vagyon. A társulat csak a tag önkormányzatok jóváhagyásával tudja értékesíteni a 
vagyont.  
 
Petneházi Bálintné polgármester megköszönte a kiegészítést, felkérte a képviselőket 
tegyék fel kérdéseiket, amennyiben kérdés nincs felkérte Makai Zsigmond ÜPEB elnö-
köt, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a határozati javaslatot és elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
tagönkormányzat a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
5/2017. (II. 7.) sz. határozatával jóváhagyott társulási „Vagyonkezelési 
Szabályzat”-át elfogadja. 

  
VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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A Békési Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) és fenntartásában lévő intéz-
mény (Békési Kistérségi Iroda, továbbiakban: Iroda) tulajdonában lévő vagyontárgyak 
kezelésével, hasznosításával összefüggő feladatellátás során a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) rendelkezéseit is figyelembe véve, a következő 
szabályokat kell alkalmazni: 
  

1. 
  
(1) A Társulás vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságok-
ból, valamint pénzvagyonból, egyéb vagyoni értékű jogokból áll. 
(2) A Társulás vagyona a társulási megállapodásban meghatározott feladatainak ellá-
tására szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonból, vala-
mint az egyéb forgalomképes (üzleti) vagyonból, vagyontárgyakból áll. 
(3) A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonba tartozó vagyontár-
gyak, valamint a forgalomképes üzleti vagyontárgyak körét törvények, valamint a Tár-
sulási Tanács állapítja meg. 
(4) A Társulás által szerzett vagyontárgyak minősítése a törvények, valamint e sza-
bályzat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően történik. 
  

2. 
  
(1) Forgalomképtelen vagyontárgyak: 
-         más szervektől (tagönkormányzatoktól) átvett vagyontárgyak 
-         pályázati forrásból beszerzett vagyontárgyak a fenntartási kötelezettség végéig 
(2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 
-         a feladatellátáshoz szükséges ingó- és ingatlan vagyontárgyak 
-         mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Társulási Tanács annak nyilvánít 
(3) Forgalomképes (üzleti) vagyontárgyak: 
-         a feladatellátáshoz feleslegessé vált, leselejtezett ingóságok 
-         mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Társulási Tanács annak nyilvánít 
  

3. 
  
(1) Az ingatlanvagyont a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társulás 
munkaszervezeti, gazdálkodási feladatait ellátó Békési Polgármesteri Hivatal tartja 
nyilván. 
(2) A Társulás és az Iroda ingó vagyonának számviteli nyilvántartását a Békési Pol-
gármesteri Hivatal vezeti. A beszerzéseket a Társulási leltárba fel kell vezetni. 
(3) Ingatlan tulajdonszerzés esetén az adás-vételi szerződés megkötését (építés ese-
tén az aktiválást) követően az ingatlant haladéktalanul állományba kell venni a min-
denkori hatályos számviteli szabályok szerint. 
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(4) A költségvetési évet követően, a vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt 
összevont vagyonnyilvántartás tartalmazza. A vagyonnyilvántartást a mindenkori ér-
vényes jogszabályok szerint kell elkészíteni. 

 
4. 

  
(1) A forgalomképtelen vagyontárgyat elidegeníteni nem lehet, az erre kötött szerző-
dés érvénytelen. Erre bárki határidő nélkül hivatkozhat, külön eljárás nélkül is (Ptk. 
6:88.§) a dolog visszakerül a Társuláshoz. 
(2) A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet 
követelés biztosítéka, tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá. 
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyon tulajdonjogát átruházni, azt hasznosítani, 
vagyonkezelésbe adni, megterhelni, gazdasági társaságba apportálni kizárólag a Tár-
sulási Tanács döntésével, az általa meghatározott feltételek mellett lehet. 
(4) Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társa-
ságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. 
  

5. 
  
(1) A Társulási Tanács az ingatlanvagyon elidegenítéséről, cseréjéről és ennek módjá-
ról esetenként határoz. 
(2) Tízmillió forint értékhatár feletti ingatlanvagyont értékesíteni nyilvános (indokolt 
esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot adó részére lehet. 
(3) A Társulási Tanács a vagyonát érintően meghozott tulajdonosi döntései alapján a 
társulási elnök jogosult a szerződések megkötésére, valamint ennek során a szerző-
dések részletes tartalmának a Társulás részéről történő elfogadására. 
(4) A Társulási Tanács az egyéb, ingó vagyon körébe tartozó vagyontárgyak hasznosí-
tása tekintetében a döntést a társulási elnökre ruházza át. 
  

6. 
  
(1)A társulási vagyon értékesítése jelen szabályzatban foglaltak szerint történhet ver-
senyeztetési eljárással, zártkörű versenyeztetési eljárással, valamint versenyeztetési 
eljárás lefolytatása nélkül. 
(2) Versenyeztetési eljárás útján kell értékesíteni a vagyont, amennyiben a vagyon-
tárgy: 
a) ingatlan esetén a független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott for-
galmi értéke a bruttó 10 millió forintot, 
b) ingóság esetén forgalmi értéke a bruttó 3 millió forintot meghaladja. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlan forgalmi értékének meghatározására független in-
gatlanforgalmi értékbecslő által készített szakvéleményt kell figyelembe venni. 
(3) A versenyeztetési eljárás elsősorban nyilvános pályázat útján történik. Amennyiben 
a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak, vagy a nyilvános pályázta-
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tás közérdeket, valakinek jogszabályban védett vagy méltányolható jogos magánér-
dekét sértené, meghívásos zártkörű pályázati eljárást lehet lefolytatni. 
(4)Versenyeztetési eljárás esetén az értékesítendő vagyont pályázati hirdetményként 
közzé kell tenni, kivéve a zártkörű versenyeztetést, mely esetben a pályázati kiírást a 
pályázatra meghívottakkal kell közölni. Zártkörű pályázati eljárás esetén legalább há-
rom ajánlattevőt kell meghívni. 
       A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 
       a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét; 
       b) az értékesítendő vagyon megnevezését, lényeges adatait; 
       c) a további információk beszerezhetőségének helyét; 
      d) a pályázatok benyújtásának határidejét 
(5) Abban az esetben, amennyiben határidőn belül nem érkezik érvényes pályázat, 
meg kell ismételni a hirdetést az (3)-(4) bekezdés szerint. 
(6) Az első hirdetés sikertelensége esetén sorra kerülő második hirdetés alkalmával a 
(2) bekezdésben meghatározott hirdetményi árnál alacsonyabb összegű új ár is meg-
határozható. 
(7) Amennyiben a második hirdetés is eredménytelen, vagy a második hirdetésre csak 
egy pályázat került benyújtásra, amelynek összege nem éri el a hirdetményi árat, ab-
ban az esetben versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül a Társulási tanács dönt az 
értékesítésről. 
(8) Érvényes pályázatnak az minősül, ami határidőben benyújtásra került és maradék-
talanul megfelel a hirdetményben előírt formai és tartalmi követelményeknek. 
  

7. 
  
(1) A Társulási Tanácsnak a pályázat útján történő vagyonhasznosításáról szóló dönté-
sein alapuló ajánlati kiírások, pályázati dokumentációk tartalmát titkosan kell kezelni, 
ilyen iratokba a pályázati hirdetmény megjelenéséig betekintést nem lehet engedé-
lyezni, a hirdetmény megjelenését követően dokumentációt csak a hirdetményben 
közölt feltételekkel lehet más személynek átadni. 
(2) A pályázat útján történő vagyonhasznosításoknál a pályázat elbírálásának szem-
pontjai nem hozhatók kívülállók tudomására, a pályázati hirdetmény közzétételéig. 
(3) A Társulási Tanács a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgya-
lásakor a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendelhet el. 
  

8. 
  
(1) A vagyonnal kapcsolatos, Társulási Tanács elé kerülő előterjesztéseket a Pénzügyi 
Bizottság véleményezi. A társulási elnök a hatáskörébe átruházott vagyoni ügyekben 
kérheti a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. 
(2) Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 



 
 

 
90. oldal 

(2) Jelen szabályzat a Társulási Tanács jóváhagyó határozatának időpontjában lép ha-
tályba, rendelkezései azonban nem érintik a hatálybalépése előtt megkötött jogügy-
letek, szerződések érvényességét. 
  
  
Záradék: 
  
A Társulási Tanács a Békési Kistérségi Társulás „Vagyonkezelési szabályzat”-át a 
5/2017.(II. 7.) sz. határozatával jóváhagyta. 
  
  
Békés, 2017. február 7. 
  
  
                                                                                                       Izsó Gábor sk. 
                                                                                                       társulási elnök  
 
                 Határidő: Azonnal 
 
4. Napirendi pont 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette: a Békés-Medical Egészségügyi Szolgál-
tató Kft kéréssel fordult a képviselő-testülethez megemelt összegű forrás biztosítása 
érdekében Három település már megszavazta az emelt összegű forrás biztosítását.  
Az orvosi ügyelet kapcsán addig 37,845 Ft/lakos/hó összeget fizetett az önkormány-
zat, kérelmükben ezen összeget 50,- Ft/lakos/hó - ban kérni megállapítani.  Csárda-
szállás tekintetében 443 fő lakossal számolva 22.150, - Ft összeg.  Az orvosi ügyelet 
biztosítása a lakosság számára szükséges ezért  javasolja az összeg elfogadását. 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, 
amennyiben kérdés nincs felkérte Makai Zsigmond ÜPEB elnököt, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a határozati javaslatot és elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek.  
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérel-
mét, mely a Háziorvosi ügyelet ellátás elszámolására vonatkozik. A ki-
egészítő díj 50,- Ft/hó/fő, 443 fővel számolva 22.150,- Ft, a kiegészítő 
díjat az önkormányzat a 2017. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2017. 04. 15. 
Felelős: Petneházi Bálintné 

 
5. Napirendi pont 
Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
határozatainak elfogadása 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné   polgármester elmondta a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási 
Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 23-án meg-
tartott ülésén elfogadta a Társulás 2015. évi költségvetési beszámolót és a bankszám-
laszám változást.  Mint társulati tagoknak jóváhagyólag el kell fogadnia a képviselő-
testület a társulati döntéseket. 
Felkérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, amennyiben kérdés nincs felkérte Ma-
kai Zsigmond ÜPEB elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
  
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő 2 határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette az első határozati javaslatot és elfoga-
dásra javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
40/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállási Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsa  által elfogadott 2015. évi költségvetési be-
számolót.  
 
Határidő: 2017. 04. 15. 
Felelős:    Petneházi Bálintné 
 

Petneházi Bálintné polgármester felolvasta a második határozati javaslatot és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállási Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a 
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsa  14/2016.( XI. 23.) sz. HRT. határozatával  elfo-
gadott társulási megállapodás V. fejezetének módosítását.  
 
Határidő: 2017. 04. 15. 
Felelős:    Petneházi Bálintné 

 
6. Napirendi pont 
Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatási kérelme 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette: a Csárdaszállási Szabadidősport Klub  
támogatási kérelmet nyújtott be a klub működési  költségeinek támogatására. A 
2017. évi költségvetésben Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásra 800 ezer 
forint lett előirányozva. A Sport Klub 400 ezer forint támogatást kért, az asztali tenisz  
és erőemelő szakosztály számára.   
A Sport Klub vezetőjét Kovács Istvánt felkérte, szóbeli kiegészítésre. 
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Kovács István  elmondta, abból az összegből próbálnak gazdálkodni ami van na-
gyon sajnálja, hogy jelenleg a labdarúgó szakosztály szünetel. Reméli hamarosan eb-
ben is történnek változások, a két működő szakosztály igen szép eredményeket hoz. 
 
Petneházi Bálintné  polgármester megköszönte a kiegészítést, felkérte a képviselő-
ket tegyék fel kérdéseiket, amennyiben kérdés nincs felkérte Makai Zsigmond ÜPEB 
elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bodó Ferencné képviselő megkérdezte az anyagban szerepel törvényi feltétel a tá-
mogatás nyújtására, ennek a Klub megfelel? 
 
Megyeri László aljegyző elmondta az Államháztartási törvény közpénzből történő 
támogatás nyújtását feltételekhez köti.  A Spot Klub minden évben benyújtotta a 
számviteli beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalhoz ezzel az egyik feltételt telje-
sítette. Másik feltétel köztartozás mentesnek kell lenni-e a Klubnak a NAV honlapjáról  
adószám ismeretében letölthető az adat. Valamint szerződéskötéskor egy úgyneve-
zett nemleges adó igazolással igazolják köztartozás mentességüket. Ezen feltételek 
megléte esetén megköthető velük a szerződés a megítélt támogatás biztosítására. Az 
egyesület részére a törvényi rendelkezések értelmében adható támogatás, a támoga-
tás odaítélése természetesen a képviselő-testület szabad döntése. 
Az egyesület vezetőségének figyelmét felhívta: ez a pénz összeg célhoz kötött fel-
használású, csak olyan költség számolható el ennek a támogatásnak a terhére, amely 
kifejezetten az egyesület cél szerinti tevékenységéhez  kapcsolódik ezen összeggel 
2018. január 31-ig el kell számolni.  
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság az előterjesztésben szereplő 
anyagot megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette a határozati javaslatot és elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
42/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csárda-
szállási Szabadidősport Klub Csárdaszállás, Petőfi utca 17. (adószám: 
18378887-1-04 képviseli: Kovács István elnök) részére 400.000.- FT 
azaz Négyszázezer forint összegű támogatást nyújt a Csárdaszállás 
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Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) 
önkormányzati rendelet 4. § ( 2 ) bekezdés e.) pontjában meghatá-
rozott összeg terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Petneházi 
Bálintné polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a 
támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 

 
Petneházi Bálintné  polgármester jó versenyzést, jó sportolást további sikeres mun-
kát kívánt a kívánt a klubnak. 
 
7. Napirendi pont 
 
Magas fűtőértékű energiafűz apríték szétosztása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné  polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a megtermelt 
energia fűz apríték letermelésre került a közmunkásokkal. Ennek a kiosztásával kívánja 
a lakosságot  segíteni. Előzetes felmérés alapján egy zsák apríték kb. 20 kg, a leter-
melt mennyiség  kb. 500q körül van, amennyiben 5 zsák/háztartás lenne megítélve,  
kb. 200 q mázsa kerülne kiosztásra a lakosság részére. A megmaradó kb. 300 q szárí-
tása és tárolása nagy feladatot jelent, azonban télen az  intézmények fűtésére lesz 
felhasználva. Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket és a  bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária  képviselő megkérdezte, a zsák normál zsákot jelent, va-
lamint csak Csárdaszállási lakos kaphat? 
 
Petneházi Bálintné  polgármester válaszában elmondta, természetesen normál zsák 
melybe kb. 20 kg fér, feltétel Csárdaszállási lakcím és egy háztartásban csak egy fő  
kaphat. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök elmondta, a bizottság számításai alapján javasolja az 
előterjesztésben szereplő helyet, az 5 zsák ( kb. 20 kg/zsák) / háztartás  mennyiség 
szövegrésszel módosított határozati javaslat  elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné  polgármester ismertette a bizottsági javaslatával módosított ha-
tározatot  és kérte a képviselő-testületet a szóban ismertetett úja hátározatról szavaz-
zanak. 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
43/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Start-
munka mintaprogram keretében megtermelt magas fűtőértékű ener-
giafüzet a lakosság körében kívánja szétosztani. Tűzifát jövedelmi vi-
szonyokra tekintet nélkül csárdaszállási állandó lakcímmel rendelkező 
és életvitelszerűen a településen élő magánszemély igényelhet. Egy 
háztartás egy alkalommal részesülhet 5 zsák (kb. 20 kg/zsák) 
aprítékolt tüzelőben. 
 
Határidő: 2017. 04. 20. 
Felelős: Petneházi Bálintné 

 
8. Napirendi pont 
Bejelentések 
 
Petneházi Bálintné  polgármester  kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. 
 
Bodó Ferencné képviselő megkérdezte: a lakáspályázatra érkezett-e kérelem? 
 
Petneházi Bálintné  polgármester elmondta  a kérelmező beadta pályázatát, de visz-
sza is vonta, így jelenleg nincs bérlő de természetesen a képviselő-testület dönthet a 
pályázat ismételt kiírásáról. 
 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök ismertette bizottsági ülésen is határozat született arról, 
hogy a pályázat ismételten kiírásra kerüljön. 
 
 Petneházi Bálintné  polgármester szóban ismertette a határozati javaslat szövegét 
és kérte a Képviselő-testületet szavazzanak a szóban elterjesztett határozatról. 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhan-
gúan - az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2017. (III. 28.) Csárdaszállás Kt. határozat 
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Csárdaszállás Község Önkormányzata a Csárdaszállás Petőfi u. 17/4. 
számú önkormányzati bérlakást ismételten meghirdeti bérbeadásra 
az előző pályázati feltételekkel. 
 
Határidő: 2017. április 18. 
Felelös:    Petneházi Bálintné 
 
 
 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e további kérdés, 
bejelentés. A jelenlevők részéről kérdés, bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte 
a megjelenést és az ülés bezárta.  
 
 K. m. f.  

 
 
 

 
   

 
 
 
 

Petneházi Bálintné 
polgármester 

 Megyeri László 
Aljegyző 

   
 
 
 

 Makai Zsigmond 
hitelesítő 

 

 


