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Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
14/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. október 

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

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

Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond Bodó Ferencné képviselők 
 

Meghívottak:   
   Dr. Uhrin Anna jegyző 
   Ugrainé Gróf Éva Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője 
   Harmatiné Beinschródt Mária csárdaszállási kirendeltség vezető 
                                   Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag  

Ladóné Vígh Ibolya tagintézmény vezető 
         
Jegyzőkönyv 
vezető:   Tímár Teréz 
 
Ülés időtartama: 13:00-14:05 
 
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai 13:00 órára összehívott testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-testület tagjai 
közül 5 fő jelen van. A jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Tímár Terézt bízta meg. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Nagy Zsolt Sándorné alpolgármestert javasolta. Kérte a képviselőket, hogy aki 
egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt 
Sándorné alpolgármestert kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Határidő:  azonnal  

Petneházi Bálintné polgármester: a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalni azzal a módosítással, hogy 7. napirendként ”Árajánlat kérés a villamos 
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biztonságtechnikai felülvizsgálatban feltárt hiányosságok elvégzésére.” kerüljön felvételre és 
8. napirendként „Dorkó Krisztina Margit és Wagner Szilveszter önkormányzati lakás igénylése” 
és 9. napirendként „Kissné Latyák Brigitta önkormányzati lakás igénylése.” Kerüljön 
megtárgyalásra. 
Megkérdezte a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése az ülés napirendjéhez. A 
Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az ülés 
napirendjét az előterjesztett módosítással elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.  
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. 

háromnegyed évi gazdálkodásának alakulásáról 
3. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi 

tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. hulladékgazdálkodási 
tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a 
Számvevői Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről 

4. EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel szerződéskötés 
5. Telefonközpont korszerűsítésének ajánlata 
6. Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan villamos 

biztonságtechnikai felülvizsgálata 
7. Árajánlat kérés a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatban 

feltárt hiányosságok elvégzésére 
8. Dorkó Krisztina Margit és Wagner Szilveszter önkormányzati lakás 

igénylése 
9. Kissné Latyák Brigitta önkormányzati lakás igénylése 

 
                 Határidő:  azonnal 
 

 
1. Napirendi pont 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
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Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen hozott 
határozatok végrehajtásra kerültek. A végrehajtott határozatokról szóló jelentés az 
előterjesztésben olvasható. A jelentéshez nem kívánt kiegészítést tenni. 
 
Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 

 2016. október 12, napján megtörtént – minden évben kötelező – védművek (belvízelvezető 
csatornák, zsilipek) felülvizsgálata, ahol a KÖVIZIG részéről Rétes Pál területi felügyelő, a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Szilágyi Sándor tűzoltó őrnagy vett részt. Minden 
rendben volt. 

 Gyomaendrődi Járási Hivatalban Helyi Védelmi Bizottsági ülés a mai napon 10 órától tartotta 
soron következő ülését a téli időszakra való felkészülésről. A járáshoz tartozó 5 település, az 
ENKSZ Észak - Dél Regionális Földgázelosztó Zrt, EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, Körös 
Berettyó Víztársulat, Körös - Vidéki Vízügyi Igazgatóság a Katasztrófa Védelem és az ÁNTSZ is 
beszámolt a téli felkészülési tervről. Csárdaszállás is készített tervet a téli időszakra való 
felkészülésről.  

 Az Alföldvíz Zrt. elvégezte Csárdaszállás Petőfi u.- Kossuth u. kereszteződés 
csomópontjában a csatlakozóvezeték és a Petőfi u. mosató csomópont rekonstrukciós 
munkálatait. A műszaki átadás megtörtént és az Alföldvíz a számlákat is megküldte.  

 Az Arany János utca 6. szám alatti ingatlanba a villamos áram visszakötésre került. A 
visszakötést díjmentesen elvégezte az EDF –DÉMÉÁSZ Zrt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás 
nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
90/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 79/2016. (X. 
6.), 80/2016. (X. 6.), 81/2016. (X. 6.), 82/2016. (X. 6.), 83/2016. (X. 6.),  
84/2016. (X. 6.), 85/2016. (X. 6.) , 86/2016. (X. 6.) , 87/2016. (X. 6.) 
Csárdaszállás Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő:  azonnal 

2. Napirendi pont 
Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. háromnegyed évi gazdálkodásának 
alakulásáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
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Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a beszámolót Ugrainé Gróf Éva készítette 
el. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. három negyedévi gazdálkodása rendezett, 
kifizetetlen számlákkal nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják a működést.  
Megkérdezte Ugrainé Gróf Éva ügyintézőt, hogy az írásos anyaghoz kíván e kiegészítést tenni. 

Ugrainé Gróf Éva ügyintéző: az írásos anyaghoz nem kívánt kiegészítést tenni. 

Petneházi Bálintné polgármester: Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy „Beszámoló Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat 2016. háromnegyed évi gazdálkodásának alakulásáról” tárgyú előterjesztést a 
bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben 
szereplő, döntési javaslatot 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e van kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
91/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi 
gazdálkodásának alakulásáról készült beszámolót elfogadja 

Határidő: azonnal 

3. Napirendi pont 
 
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő 
Gyomaközszolg Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének Állami Számvevőszéki 
ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: a napirendi pont ismertetésére felkérte Dr. Uhrin Anna 
jegyzőt. 
Dr. Uhrin Anna jegyző: elmondta, hogy a Hulladékgazdálkodási Rendszer átalakításával az 
Állami Számvevőszék több önkormányzati tulajdonú Kft.-t vizsgált az országban így a 
Gyomaközszolg Kft.-nél is ellenőrzést végzett, melynek Csárdaszállás is tagja. A 
számvevőszéki jelentés több intézkedési terv elkészítését követelte meg. Elsősorban a 
Könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság felé illetőleg az általános szabályzatoknak a kialakítására 
vonatkozóan voltak javaslatok. Az intézkedési terv nagyobbik része a Gyomaközszolg Kft.-t 



5 
 

érintette. A Gyomaközszolg Kft. az intézkedési tervet elkészítette és a taggyűlés megtárgyalta, 
elfogadta. Elsősorban a számviteli feladatokat, gazdálkodást kifogásolta az Állami 
Számvevőszék, erre vonatkozóan kérte az intézkedési terv elkészítését. Az Állami 
Számvevőszék élt egy Elnöki figyelemfelhívással, amit Toldi Balázs polgármester úr kapott 
meg, mint többségi tulajdonnal rendelkező önkormányzat képviselője. Azt kérte, hogy a 
kritériumoknak megfelelően adjon választ arra vonatkozóan, hogy a Gyomaközszolg Kft. 
gazdaságos működtetése hogyan valósulhatna meg.  Az Állami Számvevőszék a Kft. 2014. 
2015. évi gazdálkodását ellenőrizte.  A Hulladékgazdálkodási Rendszer 2015 áprilisában 
teljesen átalakult. Létrejött az NKHV Zrt. mely államilag koordinálja a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátását. Csárdaszállás esetében is az FBH - NP Nonprofit kft. látja el 
hulladékszállítási feladatokat és a Gyomaközszolg Kft. az alvállalkozó. A hulladékgazdálkodási 
rendszer átalakítása még most is folyamatban van.  Az átalakult rendszer azt mutatja, hogy a 
Gyomaközszolg Kft. kintlévőségei csökkennek.  Reményeink szerint a probléma fokozatosan 
megoldásra kerül.  
Petneházi Bálintné polgármester: megköszönte Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatását. 
Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Tájékoztató „Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. Hulladékgazdálkodási 
tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés 
megállapításaira tett intézkedési tervekről” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
92/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megismerte és tudomásul veszi a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. 
hulladékgazdálkodási tevékenységének Állami Számvevőszéki 
ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés megállapításaira tett 
intézkedési tervekről szóló tájékoztatót. 
 Határidő: azonnal 
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4. Napirendi pont 
EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel szerződéskötés  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel 2008-ban 
megkötött közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés 2016.09.30-ig volt 
érvényben. A lámpatestek energiatakarékos izzóra való cseréje történt meg. Tulajdonképpen 
ez meghitelezett beruházás volt, amit az önkormányzat 15. év alatt törlesztette le. 2008 óta a 
jogszabályi környezet jelentősen változott, így az aktuális szerződés már ennek megfelelő 
hivatkozásokat és szövegezést tartalmaz. A közvilágítás üzemeltetési és karbantartási díj az 
ajánlat alapján 22 233 Ft/hó (jelenlegi díj: 12 507 Ft/hó) 
A korábbi közvilágítási fejlesztésből adódó fizetési kötelezettség lejárata (56 470 Ft/hó) 
miatt azonban éves szinten nettó 560 927 Ft-tal csökken összességében a település 
közvilágítási költségek. 
Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel szerződéskötés” 
tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot. 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a 1. számú döntési 
javaslat elfogadását.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
93/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az EDF - DÉMÁSZ Zrt. "Közvilágítás célú aktív elemek üzemeltetés 
és karbantartás (Szolgáltatás)" tárgyú árajánlatát 2016. október 1. 
napjától 2020. szeptember 30. napjáig 22.233,- Ft + ÁFA /hó 
összegben. 
 
Határidő: azonnal 

Petneházi Bálintné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített 2. számú döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
94/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
elfogadja az  EDF - DÉMÁSZ  Zrt Közvilágítási célú eszközök 
üzemeltetési és karbantartási szerződését. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Petneházi Bálintné 
Polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételét. 
 

5. Napirendi pont 
 
Telefonközpont korszerűsítésének ajánlata  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzati hivatalban az analóg 
hangalapú telekommunikációs szolgáltatásról IP alapú szolgáltatásra történt átállást 
követően felmerült bizonytalan működést a jelenlegi elavult házi telefonközpont okozza. A 
működési problémát egy korszerű, IP szolgáltatást is támogató, azzal kompatibilis 
alközponti készülék telepítése oldja csak meg. 
A TENFORG Bt-től kért árajánlat alapján az új telefonközpont beszerzése és telepítése 
31.400.- forint + ÁFA költséggel oldható meg. 
Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Telefonközpont korszerűsítésének 
ajánlata” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, döntési javaslatot 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért javasolta a 1. számú döntési javaslat elfogadását.  

Petneházi Bálintné polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített döntési javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
95/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
az önkormányzati hivatal vezetékes telefon alközpontjának 
korszerűsítési javaslatát. A korszerűsítési feladat végrehajtására 
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50.000 forintot irányoz elő, melynek forrásául az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének általános tartalékát jelöli ki. 
 
határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
 
Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan villamos biztonságtechnikai 
felülvizsgálat 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Jozaf Csaba munka – és tűzvédelmi 
szolgáltató 2016. február 18.-án írásban jelezte, hogy szükséges elvégezni az önkormányzati 
ingatlanok villamossági szabványossági felülvizsgálatát. Az önkormányzat Ágoston Lajos 
(Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 24.) vállalkozótól megrendelte a Csárdaszállás, Kossuth 
Lajos utca 23, a Petőfi utca 17, és a Kossuth Lajos utca 4-6. szám alatti épületek villamos 
biztonságtechnikai felülvizsgálatát, melyet a vállalkozó 2016. április 30. napjával el is 
készített. Önkormányzatunk 2015. szeptember hónapban megvásárolta a Kossuth Lajos utca 
13. szám alatti ingatlant. A megvásárolt ingatlanra is el kell készíteni a villamos 
biztonságtechnikai felülvizsgálatot.  
Képviselő-testületnek a villamossági szabványossági felülvizsgálat elvégzésének pénzügyi 
forrásáról kell, hogy rendelkezzen, illetve el kell rendelnie, hogy a felülvizsgálatban feltárt 
hiányosságok megszüntetésének forrása kerüljön megtervezésre a 2017. évi 
költségvetésben. 
Felkérte, Makai Zsigmond urat, a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a „Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám 
alatti ingatlan villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata ” tárgyú előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, 
döntési javaslatot 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a öntési javaslat 
elfogadását.  
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
96/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
1) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Csárdaszállás, Kossuth Lajos utca 13. szám alatti ingatlan 
villamossági szabványossági felülvizsgálatának elvégzéséhez 
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50.000.- forint előirányzatot képez, melynek forrásául a 2016. évi 
költségvetés általános tartalékát jelöli ki. 
 
2) Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati ingatlanok 
villamossági szabványossági felülvizsgálatában feltárt hiányosságok 
megszüntetésének forrásigényét a 2017. évi költségvetési tervben 
szerepeltesse. 

 
Határidő:  2017. február 15. 
Felelős:     Petneházi Bálintné polgármester 

 
7. Napirendi pont 
 
Árajánlat kérés a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatban feltárt hiányosságok 
elvégzésére 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy Ágoston Lajos Gyomaendrődi vállalkozó 
elkészítette a Kossuth Lajos utca 23, a Kossuth Lajos utca 4-6. és a Petőfi utca 17. szám alatti 
önkormányzati ingatlanokra az érintésvédelmi, villámvédelmi és az erősáramú berendezések 
(tűzvédelmi szempontból) felülvizsgálati dokumentációját. A feltárt hiányosságok 
megszüntetésére és a munkák elvégzésére a közbeszerzési értékhatár alatti közbeszerzésekre 
is három árajánlatot kell bekérni. Az önkormányzat Ágoston Lajos, Bukva Lajos és Ágoston 
József Gyomaendrődi egyéni vállalkozókat kérné fel ajánlattételre. Az egyéni vállalkozók a 
dokumentációban feltárt hiányosságokat a helyszínen is megtekintik, és az után adják meg az 
árajánlatot.  
Dr. Uhrin Anna jegyző: hozzászólásában elmondta, hogy a Képviselő-testület 
hasonlóképpen dönthet, mint az előterjesztésnél. Erre a Képviselő-testületnek költségvetési 
forrást kell biztosítani és minden további operatív intézkedést a Polgármester Asszony meg 
tud tenni. Bekéri a három árajánlatot, a legkedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozót kihirdeti 
nyertesnek, megköti a szerződést és el tud számolni a Képviselő-testület felé.  
Petneházi Bálintné polgármester: megköszönte Dr. Uhrin Anna jegyző hozzászólását.  
Művelődési házban a kapcsolószekrény már elkészült, az épületen villámhárító nincs. A 
Kossuth utca 13. szám alatti ingatlanban van a legtöbb hiányosság, amit meg kell szüntetni. 
Javaslata, hogy a dokumentáció alapján a hiányosságok megszüntetésére és a munkák 
elvégzésére az önkormányzat 2.000.000.- forint előirányzatot képezzen, melynek forrásául a 
2017. évi költségvetés általános tartalékát jelölje ki. 
Felkérte Makai Zsigmond Urat az Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
javasolja a képviselő-testületnek, önkormányzat ingatlanaira elkészített érintésvédelmi, 
villámvédelmi és az erősáramú berendezések (tűzvédelmi szempontból)  felülvizsgálati 
dokumentációjában feltárt hiányosságok megszüntetésére, a munkálatok elvégzésére 
2.000.000.- forint előirányzatot képez, melynek forrásául a 2017. évi költségvetés általános 
tartalékát jelölje ki. 
Petneházi Bálintné polgármester: az alábbi döntési javaslatot terjesztette a képviselő-
testület elé: 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ingatlanaira 
elkészített érintésvédelmi, villámvédelmi és az erősáramú berendezések (tűzvédelmi 
szempontból)  felülvizsgálati dokumentációjában feltárt hiányosságok  megszüntetésére, a 
munkálatok elvégzésére 2.000.000.- forint előirányzatot képez, melynek forrásául a 2017. évi 
költségvetés általános tartalékát jelölje ki. 
 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzott döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - egyhangúan - az 
alábbi határozatot hozta: 

 
97/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat ingatlanaira elkészített érintésvédelmi, villámvédelmi 
és az erősáramú berendezések (tűzvédelmi szempontból)  
felülvizsgálati dokumentációjában feltárt hiányosságok  
megszüntetésére, a munkálatok elvégzésére 2.000.000.- forint 
előirányzatot képez, melynek forrásául a 2017. évi költségvetés 
általános tartalékát jelöli ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására.  

 
Petneházi Bálintné polgármester: az árajánlat bekérésére vonatkozóan az alábbi döntési 
javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé: 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos biztonságtecnikai 
felülvizsgálati dokumentációban (érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezések) 
feltárt hiányosságok megszüntetésére és a munkák elvégzésére az Ajánlatkérést az alábbi 
három vállalkozónak küldi meg. 

1.) Ágoston Lajos vill. energ. ip.techn., egyéni vállalkozó 
5500 Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 24. 
 

2.) Bukva Lajos villanyszerelő, egyéni vállalkozó 
5502 Gyomaendrőd, Sugárút 80. 
 

3.) Ágoston József 
5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 8. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petneházi Bálintné 
polgármestert a szükséges okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére. 
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Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzott döntési javaslattal 
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
98/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos 
biztonságtecnikai felülvizsgálati dokumentációban (érintésvédelmi, 
villámvédelmi és erősáramú berendezések) feltárt hiányosságok 
megszüntetésére és a munkák elvégzésére az Ajánlatkérést az alábbi 
három egyéni vállalkozónak küldi meg. 

4.) Ágoston Lajos vill. energ. ip.tecn., egyéni vállalkozó 
5500 Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 24. 
 

5.) Bukva Lajos villanyszerelő, egyéni vállalkozó 
5502 Gyomaendrőd, Sugárút 80. 
 

6.) Ágoston József 
5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 8. 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
 

8. Napirendi pont 
 

Dorkó Krisztina Margit és Wagner Szilveszter önkormányzati lakás igénylése 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: felkérte Makai Zsigmond Urat a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta „Dorkó Krisztina 
Margit és Wagner Szilveszter önkormányzati lakás igénylése” tárgyú előterjesztést és az 
előterjesztésben kiadott döntési javaslatot azzal a módosítással javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra, hogy a lakás kiutalás határozott időtartama: 2016. november 1. 
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napjától 2017. április 30. napjáig szóljon.  
Petneházi Bálintné polgármester: kérte a képviselők hozzászólásait. A Képviselők 
egyetértettek a bizottság véleményével. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben kiadott döntési 
javaslatot az elhangzott módosítással elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
99/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Csárdaszállás, Arany János utca 6.  
szám alatti ingatlant 2016. november 1. napjától 2017. április 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja Wagner Szilveszter 
(Békéscsaba, 1995. 03. 15. an: Budai Mária) Dorkó Krisztina Margit 
(Kazincbarcika, 1981. 10 . 04.  an: Szigeti Ildikó) és családja részére. 
 
Bérleti díj: 19.900,- Ft/hó Biztosítási díj: 1.560,-Ft/hó. 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
 

8. Napirendi pont 
 
Kissné Latyák Brigitta önkormányzati lakás igénylése 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: felkérte Makai Zsigmond Urat a Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság véleményét. 
Makai Zsigmond ÜPEB elnök: elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta „Kissné Latyák 
Brigitta önkormányzati lakásigénylése” tárgyú előterjesztést és az előterjesztésben kiadott 
döntési javaslatot azzal a módosítással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 
lakás kiutalás határozott időtartama: 2016. november 1. napjától 2017. április 30. napjáig 
szóljon.  
Petneházi Bálintné polgármester: kérte a képviselők hozzászólásait. A Képviselők 
egyetértettek a bizottság véleményével. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben kiadott döntési javaslatot 
az elhangzott módosítással elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
100/2016. (X. 25.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Csárdaszállás, Petőfi utca 17/4. 
szám alatti ingatlant 2016. november 1. napjától 2017. április 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja Kissné Latyák 
Brigitta (szül: Latyák Brigitta, Gyula, 1993. október 31. an: Fábián 
Anikó) Csárdaszállás, 
 
Csárda út 3. szám alatti lakos részére. 
 
Bérleti díj: 16.800,- Ft/hó Biztosítási díj: 1.415 ,- Ft/hó. 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére. 
 

Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése. 
A jelenlevők részéről bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a megjelenést és az ülés 
berekesztette. 

Kmf. 
 
 

Petneházi Bálintné  
polgármester 

 

Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

 
  

 
 
 

Nagy Zsolt Sándorné alpolgármester 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

 


