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[SZÁM]/201_ 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. nov-

ember 27-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

1. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester, 

Bodó Ferencné, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő, 

 

Tanácskozási   

joggal jelen van: Dr. Uhrin Anna jegyző 

 

 

Meghívottak: Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető, Ladóné Vígh 

Ibolya valamennyi napirendhez, Nagy Réka a 7. napirendhez. 

 

                                 a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyv 

vezető: Kovácsné Bőtsch Anita 

 

Ülés időtartama: 14:00-14:50 

 

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 4 fő. 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő előre jelezte távolmaradását. A jegyző a jegyző-

könyv vezetésével Kovácsné Bőtsch Anitát bízta meg. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Makai Zsigmond képviselőt. 

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 



 

 

2. oldal 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli Makai Zsigmond képviselőt. 

 

Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét kéri kiegészíteni egy napirendi 

ponttal a ,,VP Kisezüsti út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás napirenddel. 

Felkérte a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi ponttal határozzák meg az ülés 

napirendjét. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

126/2018. (XI. 27.) 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 rende-

let módosítása (II. forduló) 

2. Mezei őrszolgálat beszámolója 

       3. Hirdetményi közzététel a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek vagyonkezelésbe 

adására 

       4. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve     

       5. Döntés illetményalap megállapításáról 

       6. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 intézkedési terve 

       7. ,,VP Kisezüsti út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás” 

       8. 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 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

127/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2018. 

(VI. 26.); 100/2018. (IX. 25.); 122/2018. (X.30.); 123/2018. (X.30.); Kt. ha-

tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 



 

 

3. oldal 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester a következőkben beszámolt a két ülés között tör-

téntekről. Elmondta, hogy hozzá kezdtek a Művelődési Ház fűtésének korszerűsítésé-

hez. Vegyes tüzelési kazánnal fogják az épületet fűteni, de fenn maradnak a konvek-

torok is. Mindenki türelmét kérik a munkálatok befejezéséig. 

 

1. Napirend 

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása (II. forduló) 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen 

már megtárgyalták első fordulóban a rendelet tervezetet. Az októberi Képviselő-

testületi ülésen a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 

10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletének módosítására tett javaslatok elfoga-

dásra kerültek.   

  

Megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

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

a rendeletet. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. rendelet 

  

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 

10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek hasz-

nálatának rendjéről és köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: ÖR.) a következő “4.a Az engedély nélküli közterület használat jogkö-

vetkezményei” alcímmel egészül ki: 

 

„4.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei 



 

 

4. oldal 

 

21/A. § Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve 

azt meghaladó mértékben használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közte-

rület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállítani. 

21/B. § Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy meg-

kerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, ez ellen közigaz-

gatási hatósági eljárást kell lefolytatni. 

21/C. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Gyomaendrődi Közös Ön-

kormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági 

eljárást hivatalból kell lefolytatni. 

21/D. § A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elköve-

tése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a 

jegyzőre ruházza át. 

21/E. § (1) A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a 

közigazgatási hatósági eljárás: 

a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elköveté-

sétől számított 30 napon belül, 

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló 

határidő lejártától számított 60 napon belül, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes 

állapot észleléstől számított 60 napon belül  

indítható meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közterület-

használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 

21/F. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott közterület-használat szabályainak be-

tartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a 

közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedé-

sétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon 

belül kell az Önkormányzatnak megfizetni. 

21/G. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a 

bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló ada-

tok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan 

más személy követte el. 

21/H. A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni: 

a) a közterület-használat alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság 

mértékét, és 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 

rendelkezésére álló adatokból  

megállapíthatóak.” 

2. § Az ÖR. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.” 

3. § Az ÖR. 11. § „Közterület-haszálatra bérleti szerződést kell kötni.” mondat helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„11. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:” 



 

 

5. oldal 

4. § Az ÖR. 13. § „Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat” mondat helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„13. § Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:” 

5. § Az ÖR. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési 

munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy 

az építtetőnek kell az engedélyt beszerezni.” 

6. § Az ÖR. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (3) Az Önkormányzat és intézményei beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az en-

gedélyt beszerezni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.” 

7. § Az ÖR. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára 

engedélyt beszerezni az önkormányzattól.” 

8. § Az ÖR. 1. § „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép. 

9. § Az ÖR. 16. § (4) bekezdés „szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg 

lép. 

10. § Az ÖR. 19. § „szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az 

„engedély csak fél éves tartamára adható” szövegrész lép. 

11. § Az ÖR. 20. § (1) bekezdése „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedély-

ben” szöveg lép. 

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

 

Petneházi Bálintné Dr. Uhrin Anna 

    Polgármester  Jegyző 

 

E rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 2018. január 24. nap-

ján 

 

Csárdaszállás, 2018. november 28. 

 

 

 

        Dr. Uhrin Anna 

 Jegyző 

 

2. Napirend 

Mezei őrszolgálat beszámolója  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy nagy a gazdasági területük, amely 

ellátására két mezőőr munkájára is szükség lenne, de sajnos csak egyet tudnak fog-

lalkoztatni. A mezőőr munkájával nagyon meg van elégedve, minden nap bejárja a 

területet. Együtt működik a rendőrséggel, a polgárőrséggel. 



 

 

6. oldal 

 

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 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

128/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Mezei őrszolgálat működéséről szóló beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirend 

Hirdetményi közzététel a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek vagyonkezelésbe 

adására 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy megjelent a Magyar Közlöny hiva-

talos értesítőjének az 59. számában, hogy ingyenes földhasználatot lehet kérni a Ma-

gyar Állam tulajdonában lévő földekre. A jelen szerződésük 2018. október 15. napjá-

val megszűnt. Két Gyomaendrődi területen és egy Csárdaszállási közigazgatási terüle-

ten található földet használnak. Minden dokumentáció elkészült a kérelem benyújtá-

sához, de szükség van képviselő-testületi határozatra is. 

 

Nagy Zsoltné alpolgármester megkérdezte, hogy a 15 év jelent-e valamilyen kötele-

zettséget. 

 

Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, hogy 0-15 évig él a szerző-

dés. Ha lesz közmunka program, akkor használják a földet, amennyiben megszűnik  

akkor fel lehet mondani a szerződést. 

 

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 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

129/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 



 

 

7. oldal 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-

za Petneházi Bálintné polgármestert, hogy a Magyar Állam 1/1 tulaj-

donában lévő Csárdaszállás 0192/12 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 

157,34 AK értékű, Gyomaendrőd 0294/9 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 

178,01 AK értékű, és Gyomaendrőd 0474/55 hrsz-ú, szántó művelési 

ágú, 72,84 AK értékű földterületekre a Nemzeti Földalapkezelő Szer-

vezethez a földterületek vagyonkezelésbe adására irányuló kérelmét 

benyújtsa 2018. november 30. napjáig.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2018. 11. 30. 

Felelős: Petneházi Bálintné 

Hivatali felelős: Harmatiné Beinschródt Mária 

 

4. Napirend 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve     

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy minden évben van belső ellenőr-

zés. Elkészült a 2019. év ütemterve. Februárban egy, áprilisban öt revizori nap lesz. 

 

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 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

130/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a 

alapján az alábbi 2019. évi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:  

  

Csárdaszállás Község Önkormányzata működésével kapcsolatos el-

lenőrzések 

Ellenőrzési Ellen- Azonosí- Ellenőrzés cél- Vár- El- Ellenőrzés 
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rendszerel-

lenőrzés 

(célellenőr-

zés) 

A 2018. évi 

beszámoló 

átfogó vizs-

gálata, 

mérlegalátá

masztás 

2018.0

1.01-tól 

2018.12.

31-ig 

Jogsza-

bályok be 

nem tartá-

sa, félreér-

telmezése, 

alátá-

masztó 

dokumen-

tumok 

hiánya 

Az önkor-

mányzat gazdál-

kodásának átte-

kintése, analitika 

főkönyv egyező-

ségének biztosí-

tása, dokumen-

táltság, szerző-

dések ellenőrzé-

se 

ápri-

lis 

5 

revi-

zori 

nap 

Szabály-

szerűségi-, 

Pénzügyi-, 

Rendszerel-

lenőrzés 

(átfogó el-

lenőrzés) 

 

Határidő: azonnal  

 

5. Napirend 

Döntés illetményalap megállapításáról  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy 2018. évben az illetmény alapot 

megemelték 50 ezer forintra. Tekintettel arra, hogy 2019. január 1-től a garantált 

bérminimum emelkedni fog a képviselő-testületnek a 2019. évre is jóvá kell hagynia 

az 50 ezer forint összegű alapilletményt. 

 



 

 

9. oldal 

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 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

131/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 

2019. évi illetményalap önkormányzati rendeletben való megállapítá-

sával 50.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület egyetért a közszol-

gálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásával az alábbi normaszöveggel: 

   

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

(tervezet) 

  

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-

gyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tör-

vény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-

vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkör-

ében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

  

1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illet-

ményalapját 2019. évben 50.000.- Ft-ban állapítja meg. 

  

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

  

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti. 

  

Gyomaendrőd, 2018. november ….. 

  

Toldi Balázs dr. Uhrin Anna 

polgármester jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december ..... 

  

  dr. Uhrin Anna 

  jegyző 

  

Határidő: 2018. 12. 20. 



 

 

10. oldal 

Felelős: Petneházi Bálintné 

Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna 

 

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 átolvasta  a teljes dokumentumot 

és néhány apró hibát talált benne, ami azóta már javításra került. Megkérdezte a kép-

viselő-testület tagjait, hogy találtak-e benne hibát, esetleg van-e még javaslatuk, amit 

szeretnének ha belekerülne a programba. 

 

Javaslat nem érkezett, ezért felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

132/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 

és elfogadja a Csárdaszállás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

2018 dokumentumban foglaltakat.   

 

Határidő: azonnal  

 

7. 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 a Kisezüsti út felújításának kapcsán 

egy újabb közbeszerzési eljárást folytattak le. A beérkezett árajánlatok jóval megha-

ladták az előző eljárás keretében beérkezett árajánlatokat. A javaslata, hogy az eljárást 

nyilvánítsák érvénytelenné. 

 

Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy a Bíráló Bizottság többször ülésezett abban a 

kérdésben, hogy a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló 

forrást. Közel 70 millió többletforrást jelentene az önkormányzat számára. Az önkor-

mányzatnak az egyik lehetősége, hogy biztosítja a hiányzó forrást és akkor meg tudja 

kötni az eredményes szerződést. A költségvetésben viszont erre előirányzat nincs, 

ezért most jelenleg nem tudják ezt a lehetőséget választani. 



 

 

11. oldal 

A Bíráló Bizottságnak két szakmai javaslata van. Az egyik, hogy amennyiben a képvi-

selő-testület a későbbiekben meg akarja valósítani ezt a beruházást akkor a két ár-

ajánlattevővel tárgyalásos eljárás keretében tárgyalhat arról, hogy az ajánlati ártól 

alacsonyabb áron végezzék el a kivitelezést. A másik lehetőség, hogy teljesen új eljá-

rást folytat le a képviselő-testület új felhívással, új műszaki tartalommal. Ezzel meg-

nyílna a lehetőség arra, hogy új ajánlatokat kérjenek be. A Bíráló Bizottság mindkét 

árajánlatot elbírálta és mindegyik megfelel a feltételeknek. A képviselő-testület febru-

árban fogja elfogadni a költségvetést, akkor fog realizálódni, hogy mekkora az állami 

támogatás, amivel majd tud számolni az önkormányzat. Mekkora az adóerő képes-

ség, hogy alakulnak a költségvetési számok. Mennyi lesz a maradvány, amit esetleg 

erre tud majd fordítani a képviselő-testület. Márciusig nyitva áll a lehetőség arra, 

hogy a képviselő-testület tárgyalni tud arról, hogy esetlegesen milyen irányba indul-

jon el. A harmadik lehetőség, hogy a képviselő-testület nem kívánja a beruházást 

megvalósítani. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megköszönte a tájékoztatást és 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 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

133/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 

biztosítja a bruttó 73.467.942,- Ft többletforrást a VP6-7.2.1-7.4.1.2-

16 kód és 1825832683 projekt azonosító számú „VP Kisezüsti út fel-

újítása” tárgyában lezajlott közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre 

álló anyagi fedezet kiegészítéséhez.   

 

Határidő: azonnal 

 

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

nak a második határozati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

134/2018. (XI. 27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-

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



 

 

12. oldal 

ezüsti út felújítása" tárgyú eljárást a  közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény  115. § (1) bekezdése szerinti eljárásban tett mind-

két ajánlatot – a bizottsági munka eredményeként – érvényesnek 

nyilvánítja. Továbbiakban az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont-

ja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 

értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirend 

Bejelentések 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Dr. Uhrin Anna jegyző bejelentésében elmondta, hogy a közmeghallgatás napja 

2018. december 18-án lesz 14 órakor a Művelődési Házban. 

 

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 

 Dr. Uhrin Anna 

jegyző 

   

 

 

 

 Makai Zsigmond 

hitelesítő 

 

 


