CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17.
14/2018

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 18-i közmeghallgatásáról a Község Művelődési Házában.
Megjelent
képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester,
Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő,

Tanácskozási joggal
jelen van
Megyeri László aljegyző,
Meghívottak:

Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető, valamennyi
napirendhez
Érdeklődő állampolgárok.
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Kovácsné Bőtsch Anita

Ülés időtartama:

14:00- 15:20

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az aljegyzőt, és minden megjelentet a képviselő-testület közmeghallgatásán. Megállapította,
hogy a közmeghallgatás határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 5 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt és
Runa Andrásnét.
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
145/2018. (XII. 18.) Csárdaszállás Kt. határozat
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Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt és
Runa Andrásnét.
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére.
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról
2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Megkérdezte van-e más javaslat, kérés a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
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
146/2018. (XII. 18.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról
2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról (szóbeli előterjesztés)
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselőtestülete 2018. február 12-én fogadta el a 2018 évre szóló költségvetését
melynek alapja a 2017. év decemberében elfogadott költségvetési koncepció volt.
Beszámolt arról, hogy milyen bevételei és kiadásai voltak az önkormányzatnak. Három alkalommal kellett a költségvetésüket módosítani, utoljára amiatt mert kérelmet
nyújtottak be a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, a Csárdaszállás Kossuth Lajos utca 4-6. szám alatt lévő Művelődési Ház vegyes tüzelési rendszer kialakításának finanszírozására. A Foglalkoztatási Osztály helyt adott a kérelmüknek és a fűtésrendszer kialakításához 11.009.000 Ft támogatást biztosított. Így a költségvetési főösszegük 281.713.000 Ft-ról 292.720,- Ft-ra módosult.
Majd ezt követően beszámolt a 2018 évben történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
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Ebben az évben két jelentős pályázat került benyújtásra, az egyik az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Program, rövidítve EFOP, 1-5.3-16 számú Humán Szolgáltatások Fejlesztése
Térségi Szemléletben című projekt, amelyben az önkormányzat 25 millió forint támogatásban részesült, melynek felhasználása a 2018 és 2019 évben történik meg. Erről
bővebb tájékoztatást Fülöp Mihály fog adni, aki ennek a projektnek a mentora és koordinátora.
Másik pályázatuk a Vidékfejlesztési program keretében meghirdetett a VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú „ Külterületi útfelújítás, megerősítés Csárdaszálláson, a Kisezüsti
úton” című projekt volt, amelyet kedvezően bíráltak el és 100 millió forint támogatásban részesült a pályázat. Közbeszerzési eljárást írtak ki a kivitelezési munkálatokra, de
az első körben beérkezett 3 pályázó által adott kivitelezési árajánlat közül a legkedvezőbb is 17.730.500 Ft nettó összeggel meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegét, ezért az első közbeszerzési eljárást eredménytelenek nyilvánították. Majd újabb
közbeszerzési eljárást indítottak, amelyre két ajánlat érkezett, de a két ajánlat közül a
legkedvezőbb is 27.498.580 forinttal meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegét,
ezért a képviselő-testület nem hirdetett nyertes kivitelezőt, ugyanis, ha még az ÁFÁ-t
is rászámolják az 5 % önerőn felül, akkor 53 millió forintot kellene biztosítani a kivitelezési munkákhoz, amelyre az önkormányzatnak nincs lehetősége.
Beszámolt arról, hogy 2019-ben indul a Magyar Falu program, amelynek keretében
több önkormányzati projektre lehet pályázni, többek között külterületi mellékúthálózat fejlesztésre, belterületi út és járdaépítésre. Ezeken a pályázatokon mindenképpen
rész kívánnak venni, ugyanis terveik között szerepel a Petőfi úti járda felújítása és a
Mártírok úti járda felújítása is.
2018. évben felújításra került az Arany János úti járda, amely közel 3 millió forintba
került. Kisebb nagyobb sikerrel valósították meg a közmunka programot, amelyet a
2019-es évben is folytatni szeretnének. A kormányzat célja hosszabb távon, hogy fokozatosan csökkentese a közmunkavégzést és elősegítse a munkahelyteremtést, ahol
a munkanélküliek munkát találhatnak és jobb jövedelmi viszonyokat érhetnek el.
2018. szeptember 5-én volt a Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, ahol az önkormányzatuk is kiállított a megtermelt javakból, így az energia fűzből is. Már a 2017 évi közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron is nagyon megtetszet az államtitkár úrnak az
energia fűzből készített apríték, aminek 2018-ban is hangot adott. Ennek köszönhetően a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és az államtitkár úr kérésére kérelmet nyújtottak be a Foglalkoztatási Osztályhoz a 2018 évi közút programuk
módosítására, amelyben egy energiafüzet learató kombájnt, egy aprítékot készítő
gépet, valamint a Művelődési Ház fűtésrendszerének oly mértékű átalakítását, hogy
ott egy vegyes tüzelésű kazán üzemeltetésével egy radiátoros fűtést tudjanak kialakítani. A kombájn és az apritékoló beszerzését nem, de a fűtésrendszer kialakítását támogatták, így 11.009.000 Ft támogatást folyósítottak az önkormányzat részére, amely
most mindenki számára szemrevételezhető.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Hozzászólás nem érkezett, ezért felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
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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
147/2018. (XII. 18.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester tájékoztatóját az önkormányzat gazdálkodásáról.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Petneházi Bálintné polgármester felkérte Fülöp Mihály közösségi mentort, hogy néhány mondatban számoljon be az EFOP pályázat keretei között létrejött rendezvényekről.
Fülöp Mihály elmondta, hogy az EFOP pályázat keretében az elmúlt évben több rendezvény is megvalósult a településen.
Nyári tábort szerveztek fiatalok számára, amelyen 8 általános iskolás vett részt egy
héten keresztül. Sokrétű programokon vettek részt, a tábor ideje alatt az étkezés is
biztosított volt.
Középfokú oktatásban résztvevők számára ösztöndíj pályázatot írtak ki. A pályázaton
azok a tanulók vehettek részt akik minimum 3.5 tanulmányi átlagot elérték. A pályázatot elnyert tanulók 5 hónapon keresztül 25 ezer forint támogatásban részesültek.
Illetve felsőoktatásban résztvevő tanulók havi 50 ezer forint támogatásban részesültek.
Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények kerültek megrendezésre, tavasszal a gyereknapon, ősszel az egészség- és sportnapon.
Munkaerő-piaci tanácsadás az aktív korú lakosság számára az augusztus 11-i elszármazottak találkozóján valósult meg.
Drog – és alkohol prevenciós tájékoztató két alkalommal is megvalósult, tavasszal a
gyereknapon, ősszel az egészség- és sportnapon.
Közösségi program szervezése - Elszármazottak találkozóján 500 darab Csárdaszállás
címerét ábrázoló kitűző készült el. A vendégek részére 700 adag meleg étel volt biztosított. A rendezvényen két sztárfellépőt sikerült leszervezni a pályázati támogatás
terhére. A rendezvényt a látványos tűzijáték zárta.
Szabadidős sportprogramok kerültek megszervezésre időskorúak számára. A pályázat
keretein belül 10 fő számára biztosított gyógymasszázst két alkalommal.
Havonta egy alkalommal került megrendezésre az életmódklub, ami érdeklődés hiányában sajnos már nem szervezzük. Bízik abban, hogy jövőre néhány új program bevezetésével nagyobb érdeklődés lesz iránta.
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Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, bejelentése,
hozzászólása.
Bejelentés, hozzászólás nem érkezett, ezért mindenkinek családja körében eltöltött
gyertyafényes szép karácsonyt és egészségben, örömökben, sikerekben gazdag boldog újévet kívánt és az ülést berekesztette.
K. m. f.

Petneházi Bálintné
polgármester

Megyeri László
aljegyző

Kovalcsikné Bakucz Mária
hitelesítő

Runa Andrásné
hitelesítő
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