
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17. 

 

24/2018. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. ok-

tóber 30-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

218. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester, 

Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond ön-

kormányzati képviselő, 

 

Tanácskozási   

joggal jelen van: Megyeri László aljegyző 

 

 

Meghívottak: Nagy Réka ügyintéző, Ugrainé Gróf Éva pénzügyi szakértő va-

lamennyi napirendhez 

 

Jegyzőkönyv 

vezető: Kovácsné Bőtsch Anita 

 

Ülés időtartama: 13:00-14:25 

 

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 

13 órára összehívott ülésen. Köszöntötte az aljegyzőt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 5 fő. Az 

aljegyző a jegyzőkönyv vezetésével Kovácsné Bőtsch Anitát bízta meg. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Bodó Ferencné képviselőt. 

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

105/2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli Bodó Ferencné képviselőt. 
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Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívón szereplő 

sorrendben javasolta megtárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az 

ülés napirendjét. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

106/2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napi-

rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

                1. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló  

önkormányzati rendelet módosítása I. forduló       

 2. VP Kisezüsti út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 

 3. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 4. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromne-

gyed évi teljesítéséről 

 5. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos döntések 

 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 Intézkedési terve 

 7. Általános iskolai körzethatárok véleményezése 

 8. Csárdaszállás, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti bérlakás bérleti jogvi-

szonyának meghosszabbítása 

 9. Csárdaszállás, Csárda utca 11. szám alatti szociális alapú bérlakás 

bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 

10. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester a következőkben a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására kérte fel a képviselőket.  

 

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászólás nem volt, így szavazásra bo-

csájtotta a beszámolót.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2018. 

(VIII. 28.); 101/2018. (IX. 25.); 102/2018. (IX.25.); 104/2018. (IX.25.); Kt. 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirend 

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló  önkormányza-

ti rendelet módosítása I. forduló       

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a rendeletmódosítás kétfordulós 

lesz. A rendelet egyes részei nem felelnek meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának 

határozatában foglaltaknak, mint például  a „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az 

„engedély” szöveg lép. Felkérte az aljegyzőt, hogy mondja el az új rendelet megalko-

tásának lényegét. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy valóban több pontban nem felel meg a 

rendelet a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozatában foglaltaknak.  

Az önkormányzat rendeletalkotási feljogosítottságánál fogva közhatalomként jár el. 

Ha valaki közterületet használ és engedélyt kér és a továbbiakban azt az engedélytől 

eltérően használja, akkor már lesznek jogkövetkezményei és közigazgatási bírságot 

szab ki. 

 

Izsó Lajos bizottsági tag megkérdezte, hogy mi lesz azzal a pénzzel, amit az önkor-

mányzat bírság jogcímen beszed. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy az önkormányzat saját költségvetésében 

fog maradni, mert a közhatalmi díj bevételnek számít. A továbbiakban a képviselő-

testület dönt arról, mire használja fel. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte az aljegyzőt, hogy ha a közterület 

felügyelő megbírságol valakit az is az önkormányzat bevétele lesz. 

 

Megyeri László aljegyző válaszában elmondta, hogy igen, a pénzbírságot az önkor-

mányzat pénzforgalmi számlájára kell befizetni és saját bevételnek számít. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság egyet ért és javasolja a 

képviselő-testületnek első fordulóban a költségvetési rendelet módosításának elfo-

gadását az előterjesztés szerint. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

rendeletmódosítás szükségességéről. 
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

108/2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz-

területek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 10/2014. 

(VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességével 

egyet ért, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás nor-

maszövegét terjessze be a 2018. novemberi ülésre.  

 

Határidő: 2018. 11. 30. 

Felelős: Petneházi Bálintné 

Hivatali felelős: Csényi István 

 

2. Napirend 

VP Kisezüsti út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat VP pályázat ke-

retében pályázatot nyújtott be a „Kisezüsti út” felújítására. Majd a pályázat pozitív 

elbírálását követően közbeszerzési eljárást folytattak le. Az előző közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítása miatt újabb eljárást szükséges lefolytatni. Az előző eljá-

rásban olyan magas árajánlatot kapott az önkormányzat az ajánlattevőktől, hogy a 

képviselő-testület úgy döntött nem egészíti ki saját erőből a beruházási költségeket. 

Ezek alapján eredménytelenné nyilvánították az eljárást. A jelen eljárásban újra 5 aján-

lattevőt kell ajánlattételre hívni. Továbbá elmondta, hogy a tervezői költségbecslés 

alapján 1 millió forint többletköltség jelentkezik, amit saját erőként szükséges az ön-

kormányzatnak biztosítani.  

  

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra a határozati javaslatokat. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a szavazzanak 

a „Kisezüsti út” kivitelezési költségbecslés biztosításáról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2018. (X.30.) Csárdaszállás Kt. rendelet 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kód és 1825832683 projekt azonosító számú „VP Kis-

ezüsti út felújítása” tárgyában közbeszerzési eljárást indít. A Támoga-

tási szerződésben szereplő 16.590.759 Ft összegű önkormányzati sa-

ját forráshoz képest az eljárás  lefolytatásának alapját képező tervezői 

költségbecslés megállapítása során bruttó 1.000.000 Ft többletkölt-

ség jelentkezett. Az így keletkezett 17.590.759 Ft önerő fedezetét az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkor-

mányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 

egyéb felhalmozási kiadás terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ajánlat 

felhívásának elfogadásáról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2018. (X.30.) Csárdaszállás Kt. rendelet 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú és 1825832683 projekt azonosítószámú, 

VP Kisezüsti út felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívását jóváhagyja és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az aján-

lattételre felhívott gazdasági szereplőkről. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2018. (X.30.) Csárdaszállás Kt. rendelet 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú és 1825832683 projekt azonosítószá-

mú, VP Kisezüsti út felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 

Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a következő gazdasági szereplőket 

hívja fel ajánlattételre: 

- Swietelsky Építő Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 

- Galéria Invest Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 2.) 
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- Centering Alfa Kft. (4025 Debrecen, Arany János u. 56.) 

- Útépker 97’ Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 27. A. ép. fszt. 3.) 

- Bonag Kft. (5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1.)  

 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirend 

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy Csárdaszállás Községi Önkormány-

zat 2017 júliusában jelezte a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-

szer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak a csatlakozási szándékát. 

A taggyűlés májusban elfogadta a csatlakozási kérelmüket, több másik önkormányzat 

csatlakozása mellett. A csatlakozás miatt a társulási megállapodást módosítani szük-

séges. 

 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő megkérdezte, hogy ebben az esetben a temetői 

hulladékot ki fogja elszállítani. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által kiírt 

közbeszerzési eljáráson a Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tet-

te a legkedvezőbb ajánlatot. Majd ennek a társaságnak lett a TAPPE a segéd vállalko-

zója, ami azt jelenti, hogy a település hulladék szállítását a TAPPE fogja elvégezni. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

112/2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Délkelet-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az aláb-

bi tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének felhívására 

aláírja. 
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A Délkelet - Alföld  

 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  

 

Létrehozását Célzó 

 

Önkormányzati Társulás 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 

 

MÓDOSÍTÁSA 

(A12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozat alapján) 

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-

zását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 12/2018. (V. 28.) 

TGy. számú határozatával a 2017. március 07. napján 8/2017. (III.07.) 

TGy. számú határozatával módosított Társulási Megállapodást az 

alábbiak szerint módosította. 

  

1.     A Társulási Megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

  

1.)          Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: 

Név Székhely Képviseli 

Lakosságszám 

(2016. január 1-

jén) 

Almáskamarás Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 
 Mazán Attila 

 polgármester 
934 

Dózsa György u. 54. 

Ambrózfalva Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 
 Csirik László 

 polgármester 
516 

Dózsa Gy. u. 1. 

Apátfalva Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

6931 Apátfalva, 
 Szekeres László 

 polgármester 
3089 

Templom u. 69. 

Árpádhalom Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6623 Árpádhalom, 
 Szarka Attila 

 polágrmester 
516 

Petőfi u. 17. 

Battonya Város Önkor-

mányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 
 Marjai János 

 polgármester 
6042 

Fő u. 91. 

Békés Város Önkormány- 5630 Békés,  Izsó Gábor 20160 
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zat 

Képviselő-testülete 
Petőfi Sándor út 2. 

 polgármester 

Békéscsaba Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 
 Hanó Miklós 

 alpolgármester 
61091 

Szent István tér 7. 

Békéssámson Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, 
 Zámbori Tamás 

 polgármester 
2460 

Hősök tere 10-12. 

Békésszentandrás Nagy-

község Önkormányzat 

5561 Békésszentand-

rás, 
 Sinka Imre 

 polgármester 
3708 

Hősök tere 1. 

Bélmegyer Község Képvi-

selő-testület 

5643 Bélmegyer,  Kovács János 

 polgármester 
1003 

Petőfi S. u. 2. 

Biharugra Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5538 Biharugra, 
 Makra Tibor 

 polgármester 
956 

Erzsébet u. 25. 

Bucsa Község Önkormány-

zat 

 Képviselő-testülete 

5527 Bucsa, 
 Fenyődi Attila 

 alpolgármester 
2314 

Kossuth tér 6. 

Csabacsűd Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5551 Csabacsűd, Sza-

badság u. 41. 

 Molnár József 

 polgármester 
1815 

Csabaszabadi Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  Szeverényi Atti-

láné 

 polgárester 

320 
Apácai út 6. 

Csanádalberti Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 
 Csjernyik Zoltán 

 polgármester 
465 

Fő u. 30 

Csanádapáca Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca,  Oláh Kálmán 

2637 
Felszabadulás u. 31.  polgármester 

Csanádpalota Város Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 
 Nyergesné Ko-

vács Erzsébet 2956 

Kelemen tér 10.  polgármester 

Csanytelek Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6647 Csanytelek,  Forgó Henrik 

2723 
Volentér János tér 2.  polgármester 

Csárdaszállás Községi Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5621 Csárdaszállás, 

Petőfi út 17.  

 Petneházi Bá-

lintné 

 polgármester 

443 

Csorvás Város Önkor- 5920 Csorvás,  Baráth Lajos 5036 
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mányzat  

Képviselő-testülete 
Rákóczi u. 17.  polgármester 

Derekegyház Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6621 Derekegyház,  Szabó István 

1629 
Kossuth u. 4.  polgármester 

Dévaványa Város Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, 
 Valánszki Ró-

bert 7815 

Hősök tere 1.  polgármester 

Doboz Nagyközség Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5624 Doboz,  Köves Mihály 

4292 
Kossuth tér 3.  polgármester 

Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház,  Dr. Varga Lajos 

2141 
Felszabadulás u. 5.  polgármester 

Dombiratos Község Ön-

kormányzat 

 Képviselő-testülete 

5745 Dombiratos, 
 Fehérné 

Andorka Ildikó 616 

Széchenyi u. 42.  polgármester 

Ecsegfalva Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5515 Ecsegfalva,  Kovács Mária 

1270 
Fő u. 67.  polgármester 

Elek Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5742 Elek,  Pluhár László 
4850 

Gyulai u. 2.  polgármester 

Eperjes Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 
 Kós György 

Gergő 508 

Petőfi u. 1.  polgármester 

Fábiánsebestyén Község 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6625 Fábiánsebestyén, Dr. Kós György 

2002 
Szabadság tér 2.  polgármester 

Földeák Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

6922 Földeák,  Hajnal Gábor 

3118 
Szent László tér 1.  polgármester 

Füzesgyarmat Város Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5525 Füzesgyarmat,  Bere Károly 

5816 
Szabadság tér 1.  polgármester 

Gádoros Nagyközség Ön-

kormányzat 

 Képviselőtestülete 

5932 Gádoros,  Maronka Lajos 

3856 
Kossuth u. 16.  polgármester 

Gerendás Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5925 Gerendás  Lengyel Zsolt 

1332 
Petőfi u. 2.  polgármester 

Geszt Község Önkormány- 5734 Geszt  Fábián Zsu- 812 
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zat Képviselőtestülete zsanna 

Kossuth u. 1.  polgármester 

Gyomaendrőd Város Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5500 Gyomaendrőd, 

Selyem út 124. 

 Toldi Balázs 

 polgármester 
13806 

Gyula Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 
 Dr. Görgényi 

Ernő 31084 

Petőfi tér 3.  polgármester 

Hunya Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5555 Hunya, 
 Hegedüs Ro-

land 646 

Rákóczi út 19.  polgármester 

Kamut Község Önkor-

mányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut,  Balogh Imréné 

1058 
Petőfi S. utca 106.  polgármester 

Kardos Község Önkor-

mányzat 

 Képviselő-testület 

5552 Kardos,  Brlás János 

633 
Gyomai út 24.  polgármester 

Kardoskút Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút,  Lengyel György 

885 
Március 15. tér 3.  polgármester 

Kaszaper Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5948 Kaszaper, Szent 

Gellért tér 1. 

 Kun László 

 polgármester 
1939 

Kertészsziget Község Ön-

kormányzat 

 Képviselő-testülete 

5526 Kertészsziget,  Csordás László 

400 
Kossuth L. u. 1.  polgármester 

Kétegyháza Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5741 Kétegyháza,  Kalcsó Istvánné 

3742 
Fő tér 9.  polgármester 

Kétsoprony Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5674 Kétsoprony, 
 Völgyi Sándor 

László 1434 

Dózsa Gy. u. 11.  polgármester 

Kevermes Nagyközség 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5744 Kevermes,  Lantos Zoltán 

1986 
Jókai u. 1.  polgármester 

Királyhegyes Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6911 Királyhegyes,  Horváth Lajos 

648 
Jókai u. 38.  polgármester 

Kisdombegyház Község 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5837 Kisdombegyház, 
 Magyar Zsolt 

István 520 

Kossuth u. 77.  polgármester 
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Kondoros Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5553 Kondoros, Hősök 

tere 4-5. 

 Ribárszki Péter 

 polgármester 
5125 

Körösladány Város Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5516 Körösladány, 

Dózsa György út 2. 

 Kardos Károly 

 polgármester 
4647 

Körösnagyharsány Község 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5539 Körösnagyhar-

sány, 
 Máté Pál 

656 

Kossuth tér 8.  polgármester 

Köröstarcsa Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5522 Köröstarcsa,  Lipcsei Zoltán 

2641 
Kossuth tér 7.  polgármester 

Körösújfalu Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

5536 Körösújfalu,  Szabó Csaba 

524 
Fő u. 14.  polgármester 

Kötegyán Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5725 Kötegyán,  Nemes János 

1518 
Kossuth u. 33. polgármester 

Kövegy Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 
Galgóczkiné 

Krobák Mária 401 

Kossuth u. 29.  polgármester 

Kunágota Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5746 Kunágota, Süli Ernő  

2855 
Rákóczi F. u. 9.  polgármester 

Lőkösháza Község Önkor-

mányzat 

Képviselő-testülete 

5743 Lőkösháza, 
 Szűcsné Ger-

gely Györgyi 1888 

Eleki út 28.  polgármester 

Magyarbánhegyes Község 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5667 Magyarbánhe-

gyes, 

 Sódarné Varga 

Gyöngyi 2318 

Jókai u. 38.  polgármester 

Magyarcsanád Község Ön-

kormányzat 

Képviselő-testülete 

6932 Magyarcsanád,  Farkas János 

1500 
Templom tér 1.  polgármester 

Magyardombegyház Köz-

ség Önkormányzat 

 Képviselő-testülete 

5838 Magyardomb-

egyház, 
 Dús Ildikó 

276 

Zalka Máté u. 61.  polgármester 

Makó Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6900 Makó,  Czirbus Gábor 
23793 

Széchenyi tér 22.  alpolgármester 

Maroslele Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6921 Maroslele, 
 Dr. Martonosi 

György 2092 

Szabadság tér 1.  polgármester 
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Medgyesbodzás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5663 Medgyesbodzás,  Varga Gábor 

1073 
Széchenyi u. 38.  polgármester 

Medgyesegyháza Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5666 Medgyesegyhá-

za, 

 Sütő Mária 

Márta 3659 

Kossuth tér 1.  alpolgármester 

Méhkerék Község Telepü-

lési Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 

5726 Méhkerék,  Tát Margit 

2184 
Kossuth L. u. 80.  polgármester 

Mezőberény Város Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete (tagság kezdete: 

2013. augusztus 1.) 

5650 Mezőberény  Siklósi István 

10541 
Kossuth L. tér 1.  polgármester 

Mezőgyán Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5732 Mezőgyán  Dani Attila 

1147 
Árpád u. 37.  polgármester 

Mezőhegyes Város Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5820 Mezőhegyes,  Mitykó Zsolt 

5367 
Kozma F. u. 22.  polgármester 

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5800 Mezőkovácshá-

za, Árpád utca 176. 

 Varga Gusztáv 

 polgármester 
6127 

Mindszent Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6630 Mindszent,  Zsótér Károly 

6937 
Köztársaság tér 31.  polgármester 

Murony Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5672 Murony,  Fekete Ferenc 

1283 
Földvári u. 1.  polgármester 

Nagybánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5668 Nagybánhegyes,  Farkas Sándor 

1322 
Kossuth u. 64.  polgármester 

Nagykamarás Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5751 Nagykamarás  Pelle István 

1393 
Kossuth u. 2.  polgármester 

Nagylak Község Önkor-

mányzat Képviselőtestülte 

6933 Nagylak  Locskai Zoltán 
512 

Petőfi u. 14.  polgármester 

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6622 Nagymágocs, 
 Szebellédi End-

re István 3048 

Szentesi út 42.  polgármester 

Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-
5931 Nagyszénás, 

 Nyemcsok Já-

nos 
5083 
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testülete Hősök útja 9.  polgármester 

Nagytőke Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6612 Nagytőke,  Szél Csaba 

445 
Széchenyi tér 6.  polgármester 

Óföldeák Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6923 Óföldeák, 
 Simonné Sinkó 

Erika 464 

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  polgármester 

Okány Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5534 Okány,  Szívós László 

2593 
Kossuth u. 16.  polgármester 

Orosháza Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5900 Orosháza,  Dávid Zoltán 

29228 
Szabadság tér 4-6.  polgármester 

Örménykút Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5556 Örménykút, 
 Szakács János-

né 392 

Dózsa Gy. u. 26.  polgármester 

Pitvaros Község Önkor-

mányzat Képviselőtestülete 

6914 Pitvaros,  Radó Tibor 
1448 

Kossuth u. 30.  polgármester 

Pusztaföldvár Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5919 Pusztaföldvár, 
 Dr. Baranyi Ist-

ván 1758 

Rákóczi u. 66.  polgármester 

Pusztaottlaka Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5665 Pusztaottlaka 
 Pál-Árgyelán 

Elvira 390 

Felszbadulás u. 10.  polgármester 

Sarkad Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 
 Dr. Mokán Ist-

ván 10415 

Kossuth u. 27.  polgármester 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5731 Sarkadkeresztúr,  Bakucz Péter 

1580 
Vörösmarty u. 7.  polgármester 

Szabadkígyós Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5712 Szabadkígyós,  Lehoczki Zsolt 

2688 
Kossuth tér 3.  polgármester 

Szarvas Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 

5540 Szarvas, Szabad-

ság út 36. 

Babák Mihály 

polgármester 
16424 

Szeghalom Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5521 Szeghalom, 
 Dr. Farkas Jó-

zsef 9290 

Szabadság tér 4-8.  polgármester 

Szegvár Nagyközség Ön-

kormányzat Képviselő-

6635 Szegvár,  Gémes László 
4541 

Szabadság tér 2.  polgármester 
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testülete 

Székkutas Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6821 Székkutas,  Szél István 

2175 
Béke u. 2.  polgármester 

Szentes Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

6600 Szentes,  Szirbik Imre 

28298 
Kossuth tér 6.  polgármester 

Tarhos Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5641 Tarhos,  Kürti Sándor 

846 
Petőfi Sándor u. 29.  polgármester 

Telekgerendás Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5675 Telekgerendás,  Ránkli Ferenc 

1554 
Dózsa György u. 13.  polgármester 

Tótkomlós Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5940 Tótkomlós,  Dr. Garay Rita 

6058 
Fő út 1.  polgármester 

Újkígyós Város Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5661 Újkígyós, 
 Szebellédi Zol-

tán 5264 

Kossuth u. 41.  polgármester 

Újszalonta Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5727 Újszalonta,  Jova Tibor 

110 
Béke u. 35.  polgármester 

Végegyháza Község Ön-

kormányzat Képviselő-

testülete 

5811 Végegyháza,  Vajda Norbert 

1446 
Széchenyi u. 2.  polgármester 

Vésztő Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 

5530 Vésztő,  Molnár Sándor 
7197 

Kossuth Lajos u. 62.  polgármester 

Zsadány Község Önkor-

mányzat Képviselő-

testülete 

5537 Zsadány,  Dudás Árpád 

1672 
Béke u. 82.  polgármester 

Lakosságszám összesen:   433861 

  

2.     A Társulási Megállapodás 66.) pontja az alábbiak szerint módo-

sul: 

66.)   A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A 

Taggyűlésen minden tagnak egy és egyenlő szavazata van. Szavazni 

személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által meghatalma-

zott helyettes képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleg-

gel, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meg-

hatalmazott útján lehet. A Taggyűlésen a tagönkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált polgármester, illetve önkor-

mányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal. 
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3.     A Társulási Megállapodás 83/A.) pontja az alábbiak szerint mó-

dosul: 

83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben 

-        megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatáro-

zott értékhatárok felett az ajánlati-, ajánlattételi felhívás tartalmát, az 

ajánlattevők alkalmassági feltételeit, az ajánlatok érvényességi szem-

pontjait, az értékelés és elbírálás elveit, 

-        dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatal-

mazza a Társulás elnökét a szerződések aláírására; 

-        meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbe-

szerzésekről szóló törvény 114. § (9) bekezdése szerinti értékhatáro-

kat meg nem haladó beszerezések esetében az ajánlattételre felhí-

vandó ajánlattevők körét, 

-        meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű 

árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre a közbeszerzési tör-

vény 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az eljárási 

szabályokat. 

-        dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabály-

zatban megjelölt szervezettől eltérő szervezet megbízásáról, 

-        jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges 

módosításokat átvezeti azon, illetve jóváhagyja a statisztikai összeg-

zést. 

 4.     A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pont-

jai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 

Jelen Társulási Megállapodás módosítást – az 1. sz. mellékletben fel-

tüntetett aláírási íveken – a Tagok 5 eredeti példányban jóváhagyólag 

aláírták. 

              Záradék: 

A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek 

hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre vo-

natkozó kötelező rendelkezésként: 

Sorsz. 
Települési Önkormányzat Képvi-

selő-testülete: 

A 8/2017. (III.07.) 

TGy. számú határo-

zattal egységes 

szerkezetben mó-

dosított szöveget 

jóváhagyó határo-

zat száma: 

Módosított szöve-

get jóváhagyó ha-

tározat száma 

  

1. számú melléklet 

A Társulási Megállapodás módosítást a társulást alkotó települési ön-

kormányzat képviselő-testülete nevében aláírásával látta el: 
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Sor- 

szám 
Települési önkormányzat képviselő-testülete   

  

     Határidő: azonnal  

 

4. Napirend 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed évi tel-

jesítéséről 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése 

stabil, teljesítetlen számlája nincs. A háromnegyed évi időszakában a bevételeit 54,2 

%-ban, kiadásait 20,9%-ban teljesítette. A bevételi oldalon az iparűzési adó befizeté-

sek a tervezettnél jóval magasabb százalékban teljesültek. 

  

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadni a 

képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

Petneházi Bálintné megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

113 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a tele-

pülés 2018. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről ké-

szült beszámolót elfogadja.   

 

Határidő: azonnal  

 

5. Napirend 

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntések  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy 2018. október 10-én a Körös-

völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 



 

 

234. oldal 

ülést tartott. Az ülésen több olyan döntés is született, amelyet a tagönkormányzatok 

képviselő-testületeinek is meg kell tárgyalni. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadni a 

képviselő-testületnek a határozati javaslatokat. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Társulási 

Tanács költségvetési beszámolójáról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

114 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi a Körös – völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkor-

mányzati Társulás Társulási Tanács 2018. évről szóló költségvetési be-

számolóját.    

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazza-

nak a Társulási Tanács 2018. évi pénzmaradványáról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

115 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormány-

zati Társulás Társulási Tanács 2018. évi pénzmaradványról szóló 

7/2018.(X. 10.) HRT. határozatát, amelyben a pénzmaradvány össze-

gét 397 ezer Ft-ban hagy jóvá.  

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazza-

nak a Társulási Tanács megszűntetéséről. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 

 

235. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

116 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi  a Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkor-

mányzati Társulás Társulási Tanács megszűntetését. 

         

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazza-

nak a Társulási Tanács projekt iratainak őrzéséről. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

117 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Ön-

kormányzati Társulás Társulási Tanács megszűntetését követően a 

projekt iratanyagot a Kondoros Város Önkormányzata őrzi 2020. dec-

ember 31-ig. 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazza-

nak a Társulási Tanács vagyonának visszautalásáról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

118 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Ön-

kormányzati Társulás Társulási Tanács vagyonát a tagönkormányzat-

ok részére a pénzügyi hozzájárulások arányában visszautalja. 

  

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazza-

nak a Társulási Tanács dokumentumainak aláírásáról. 

 



 

 

236. oldal 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

119 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Ön-

kormányzati Társulás Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a 

megszűntetéshez szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

6. Napirend 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 Intézkedési terve  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a 2013-ban elkészített HEP került 

átdolgozásra, aktualizálásra. Több dolgot kell benne még javítani, mert több helyen 

az intézmények nevei nem megfelelően vannak feltűntetve. Felkérte Nagy Zsoltné 

alpolgármestert, hogy mondja el, melyek azok a dolgok, amiket még aktualizálni kell. 

 

Nagy Zsoltné alpolgármester elmondta, hogy az intézmény neveket kell pontosítani, 

illetve a nyári étkeztetés helyett szünidei étkeztetés megnevezést kell használni. Tar-

talmilag úgy gondolja, rendben van a dokumentum, de mindenképpen szükséges 

még egyszer alaposan átnézni és az említett javításokat elvégezni. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy a HEP tartalmában azt vette észre, hogy a 

TEIR adatbázisban a lakosság száma nem egyezik a hivatalos népesség nyilvántartás 

adataival.  

Nagy Zsoltné alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy most is, és amikor ő 

járt tanfolyamra akkor is a TEIR adatbázist kellett használni és a statisztikai adatokat 

onnan kellett kigyűjteni. 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy ő többször jelezte pályázatok kap-

csán a Közép-Békési Centrum megbeszélésein, hogy javítsák ki a lakosság számát, de 

azt a választ kapta, hogy ami a hivatalos statisztikában szerepel, azzal a lakosság 

számmal kell számolni. Emiatt viszont több támogatástól is elesik a település vagy 

csak kevesebb támogatást vehet igénybe. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra a HEP végleges beterjesztését a november havi képviselő-

testületi ülésére, a megtárgyalt módosításokkal, javaslatokkal. 

 



 

 

237. oldal 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határo-

zati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

120 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 

és a második fordulóra alkalmasnak találta a Csárdaszállás Község 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét. A Képviselő-

testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-

ram 2018. dokumentumot a vitában elhangzott módosításokkal vég-

legesítsék és terjesszék elő a Képviselő-testület 2018. novemberi so-

ros ülésére.  

 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

Általános iskolai körzethatárok véleményezése  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A Békés Megyei 

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Csárdaszállás Köz-

ségi Önkormányzathoz, hogy az általános iskolák körzethatárainak meghatározására 

vonatkozó tervezetet véleményezze. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határo-

zati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

121 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 



 

 

238. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak 

szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzet-

határainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel 

összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény műkö-

dési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal Bé-

késcsabai Járási Hivatal részére: 

  

Település 2.: Gyomaendrőd 

Kötelező felvételt biztosító iskola: 

028298 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 

és Kollégium 
5502 Gyomaendrőd 

Népliget 

utca 2. 

 Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csár-

daszállás 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     

Borostyán utca teljes     

Csejti utca teljes     

Csillagos utca teljes     

Csurgó utca teljes     

Damjanich utca teljes     

Dávid tanya teljes     

Deák Ferenc utca teljes     

Delta út teljes     

Décsi utca teljes     

Doboskert utca teljes     

Dózsa György utca teljes     

dr. Csókási Béla tér teljes     

Egressy Béni utca teljes     

Endrődi utca teljes     

Farkasfoki kertsor teljes     

Fazekasi utca teljes     

Fő  út páros oldal 2 156/1 

Fő  út páratlan oldal 1 133 

Gábor Áron utca teljes     

Gutenberg utca teljes     



 

 

239. oldal 

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     

Kisfok utca teljes     

Kislapos utca teljes     

Kodály Zoltán utca teljes     

Korányi Frigyes utca teljes     

Kovács Imre utca teljes     

Kós Károly utca teljes     

Köztársaság utca teljes     

Külterület tanya teljes     

Kürt utca teljes     

Lábas utca teljes     

Leányvár út teljes     

Liliom utca teljes     

Magtárlaposi  utca teljes     

Mester utca teljes     

Mikes Kelemen utca teljes     

Mirhói utca teljes     

Mohácsi utca teljes     

Móra Ferenc utca teljes     

Nagylaposi vasútállomás - teljes     

Nagylaposi MÁV lakás - 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     



 

 

240. oldal 

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     

Telekparti út teljes     

Temető utca teljes     

Toronyi utca teljes     

Tóth Árpád utca teljes     

Tölgy utca teljes     

Tulipán utca teljes     

Újkert sor teljes     

Varjasi utca teljes     

Vasúti őrházak teljes     

Vasútsor utca teljes     

Vasvári Pál utca teljes     

Vaszkó Mihály utca teljes     

Zöldfa utca teljes     

Zrínyi Ilona utca teljes     

Zsák utca teljes     

 Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmények: 

  

202775 

Békés Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Gyomaendrődi Tagin-

tézménye 

5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11. 

 

202775 

Békés Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Gyomaendrődi Tagin-

tézményének Telephelye 

5510 Dévaványa Bem József utca 4. 

   

Határidő: azonnal  

 

8. Napirend 

Csárdaszállás, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyának 

meghosszabbítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 



 

 

241. oldal 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Csárdaszállás Dózsa György utca 

30. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya október 30-án lejár. A je-

lenlegi bérlő kérelmet nyújtott be a bérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyában. A 

bérlőnek nincs lakbér illetve közüzemi tartozása. A bérléshez szükséges feltételeknek 

továbbra is megfelel.  

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a költség alapú bérlakás kiutalását 2019. október 31-ig. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határo-

zati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

122 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Károly 

bérlő kérelmének helyt adva az 5621 Csárdaszállás Dózsa György utca 

30. szám alatti költség alapú bérlakás bérleti jogviszonyát, a lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI.2.) ön-

kormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

2019. október 31. napjáig meghosszabbítja. 

  

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-

za a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2018. 11.15.  

 

9. Napirend 

Csárdaszállás, Csárda utca 11. szám alatti szociális alapú bérlakás bérleti jogvi-

szonyának meghosszabbítása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Csárdaszállás Csárda utca 11. 

szám alatti szociális alapú önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya október 31-én 

lejár. A jelenlegi bérlő kérelmet nyújtott be a bérleti jogviszony meghosszabbítása 

tárgyában. A bérlő szociális rászorultsága továbbra is fennáll. Lakbér illetve közüzemi 

tartozása nincs.  

 



 

 

242. oldal 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a szociális alapú bérlakás kiutalását 2019. október 31-ig. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határo-

zati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

123 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dorkó Vik-

tor bérlő kérelmének helyt adva, az 5621 Csárdaszállás, Csárda utca 

11. szám alatti szociális alapú bérlakás bérleti jogviszonyát, a lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI.2.) ön-

kormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő-

en 2019. október 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-

za Petneházi Bálintné polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2018. 11. 15. 

 

10. Napirend 

Bejelentések 

 

Petneházi Bálintné polgármester a bejelentések között elmondta, hogy Csárdaszál-

lás 2018-ban is részt vett a közfoglalkoztatási kiállításon. Az államtitkár érdeklődését 

felkeltette az energiafűz kitermelése. Az alpolgármester asszony beszámolt arról, 

hogy évek óta az energiafűzzel fűtik a helyi óvodát. Az államtitkár javaslatára a foglal-

koztatási osztály kérésre kérelmet nyújtottak be a belterületi közútprogram módosí-

tására, amely bővülne a művelődési ház fűtésrendszerének felújításával. Három ár-

ajánlatot kértek be, amelyek közül Nagy László adta a legkedvezőbb árajánlatot 

11.008.271 forint összegben. Még ebben az évben elvégezné a vállalkozó a fűtés kor-

szerűsítését.  

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy amikor megérkezik a támogatói szerződés, 

akkor lehet a költségvetési előirányzaton módosítani és csak akkor lehet megkötni a 

vállalkozóval a szerződést. Amennyiben most döntést hoz a képviselő- testület olyan-

ra vállal kötelezettséget, amire még nincs forrása. A támogatási szerződés alapján az 

előirányzat megemelésre kerül. Amennyiben ezzel az összeggel a polgármester jogo-

sult rendelkezni akkor nem kell képviselő- testületi határozatot hozni, hanem meg-

rendelhető a munka. Jelenleg annyi feladata van a képviselő-testületnek, hogy a tájé-
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koztatást tudomásul veszik, és ha szükséges egy rendkívüli ülés keretében határoza-

tot tudnak hozni. Amennyiben nem lesz rá szükség akkor a következő képviselő-

testületi ülésen tájékoztatást ad a polgármester arról, hogy hol tartanak a munkála-

tok. 

 

Gulyásné Kádár Anna elmondta, hogy a Nagy László vállalkozó csinálta az óvodában 

is a fűtést és nagyon sok baj van vele. Több gázszerelő elmondta, hogy nem jól van a 

rendszer összekötve. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy a vállalkozó egy kivitelezési terv alapján 

dolgozik, amelyet műszaki ellenőrnek is át kell venni. 

 

Bodó Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a Művelődési Ház minden helyiségé-

nek a fűtés rendszere korszerűsítésre kerül. 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a korszerűsítés az egész Művelő-

dési Házra érvényes. Radiátorokkal, vegyes tüzelési kazánnal fog történni a fűtése, 

amelyre az energia fűzet aprítékolt formában fogják felhasználni. 

 

Megkérdezte van e valakinek hozzászólása, kérdése. 

Kérdés nem érkezett ezért felkérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a tájékoz-

tatást és hatalmazzák fel a polgármestert arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevő 

vállalkozóval, Nagy Lászlóval aláírja a vállalkozói szerződést. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

124 /2018. (X. 30.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a Belterületi közút program tevékenysége kiegészül a 

Művelődési Ház fűtésrendszerének korszerűsítésével. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a támogatásról szóló hatósági szerződés aláírá-

sát követően, az előzetes közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő kivitelezővel a vállalkozói szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester a továbbiakban beszámolt arról, hogy a korábban 

tárgyalt Csárda utca 9. szám alatt lévő ingatlanra van egy érdeklődő, aki az ingatlan 

mellett lévő két portát is meg szeretné venni. A társasházzá nyilvánítás folyamatban 

van, előre láthatólag tavasszal fog rendeződni az ingatlan területi megosztása. 
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Bodó Ferencné képviselő bejelentésében elmondta, hogy több önkormányzati lakás 

határozatlan időre van kiutalva. Ezek a lakások nincsenek felülvizsgálva, ellenőrizve. 

Több olyan lakás is van, amelynek az állapota nagyon rossz, sokat kellene rá költeni. A 

kérdése, hogy amelyik lakás eladható tud-e az önkormányzat megoldást találni, hogy 

el tudja adni. 

 

Megyeri László aljegyző elmondta, hogy hozhat a testület olyan döntést, hogy indít-

ványozza a bérlakás állomány felülvizsgálatát. A képviselő- testületnek el kell dönteni, 

hogy mely lakásokat akarja bérlakásnak fenntartani, mert az a továbbiakban érinti a 

lakás illetve a vagyon rendeletet is. Amelyik lakás nem lesz bérlakás át kell minősíteni, 

ki kell venni a lakásrendeletből. Továbbá meg kell nézni, mit tartalmaznak azok a la-

kásbérleti szerződések, amelyeket értékesíteni akarnak. Át kell nézni a bérleti szerző-

déseket, hogy milyen módon lehet felmondani azokat. Kérheti a képviselő-testület, 

hogy a hivatal készítsen egy beszámolót, mérje fel, melyek azok a lakások, amelyek 

eladhatóak és azt milyen feltételekkel lehet megtenni. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte a pénzügyi szakértőtől, hogy ha tetőt 

szeretnének javíttatni az önkormányzati bérlakásokon arra milyen előirányzatot kell 

kérni.  

 

Ugrainé Gróf Éva pénzügyi szakértő válaszában elmondta, hogy először felmérésre, 

árajánlat kérésre kell kérni. Meg kell tudni mekkora a kivitelezési költség. 

50 ezer forintig elég a számla, 50-100 ezer forint között megrendelő szükséges, 200 

ezer forint felett három árajánlatot kell bekérni. 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő megkérdezte, hogy a tűzifa támogatás igénylé-

sének folyamata hol tart. 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak annyi felada-

ta volt, hogy az igényeket összegyűjtse és továbbítsa. Annyi információjuk van, hogy 

a katasztrófavédelem szúrópróba szerűen vizsgálni fogja, hogy az adott igénylő való-

ban jogosult-e a támogatásra. De a tűzifa kiosztását hogyan fogják kivitelezni arról 

egyenlőre nincs információ. 

 

Bodó Ferencné képviselő megkérdezte, hogy az Arany János utcai önkormányzati 

bérlakásból a bérlők kiköltöztek-e már. Van-e rá már jelentkező. 

 

Nagy Zsoltné alpolgármester válaszában elmondta, hogy kiköltöztek, de még nem 

mindent tudtak elpakolni, folyamatban van a költözés. Békéscsabáról van egy három 

gyermekes család, akik ide költöznének. A férfit a munkája Csárdaszálláshoz kötik, 

ezért itt szeretnének lakni. 

 

Makai Zsigmond képviselő megkérdezte, hogy mit lehet tudni a fúrt illetve az ásott 

kutak bejelentéséről. 
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Nagy Réka ügyintéző elmondta, hogy 2018. december 31-ig minden ásott és fúrt 

kutat a jegyzőnek kell bejelenteni. Ez a folyamat úgy történik, hogy van egy kérelem 

amit 3000 forintos illetékbélyeggel ellátva kell a jegyzőnek benyújtani. Tulajdonkép-

pen egy fennmaradási engedélyt kell kérni ezekre a kutakra. Az engedély benyújtása 

előtt az engedélyeztetni kívánt kutat fel kell mérnie egy jogosultsággal rendelkező 

kivitelezőnek, aki nyilatkozik a kút megfelelőségéről, illetve nyilatkozik jogosultságá-

ról. A kivitelezés költsége kb. 50-100 ezer forint között van. 

Jelenleg egy törvényjavaslat van beterjesztve a határidő meghosszabbítására. Érde-

mes minél hamarabb elvégeztetni a felmérést, mert lehet, hogy még most lesz határ-

idő meghosszabbítás, de előbb-utóbb kötelezővé fog válni. Aki nem szeretné a kutat 

fenntartani be is lehet temetni. 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a napokban kapott e-mailben egy 

kivitelezőtől ajánlatot, aki t25 ezer forintért elvégezné a felmérést. Az ajánlat a hirde-

tőben megtekinthető. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e valakinek bejelentése, kérdése. 

Bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette. 

 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Petneházi Bálintné 

polgármester 

 Megyeri László 

aljegyző 

   

 

 

 

 Bodó Ferencné 

hitelesítő 

 

 


