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Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
16/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. 

december 20. napján megtartott nyílt ülésén, a Községháza 
emeleti nagytermében. 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Megjelent, 
Képviselők:  Petneházi Bálintné polgármester,  

Kovalcsikné Bakucz Mária, Bodó Ferencné képviselők 
 

Meghívottak:   
   Dr. Uhrin Anna jegyző 
              Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag  
                                   Dr. Farkas János bizottsági tag 
                                   Harmatiné Beinschródt Mária csárdaszállási kirendeltség vezető 
                                   Ladóné Vígh Ibolya tagintézmény vezető 
         
Jegyzőkönyvvezető:  Tímár Teréz 
 
Ülés időtartama: 14:00-14:45 
 
Petneházi Bálintné polgármester: köszöntötte a mai 14:00 órára összehívott testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-
testület tagjai közül 3 fő jelen van. Nagy Zsolt Sándorné és Makai Zsigmond képviselők 
nem tudnak részt venni az ülésen mivel külföldön tartózkodnak. 
A jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Tímár Terézt bízta meg.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bodó Ferencné képviselőt javasolta.  
 
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 3 fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - 

egyhangúan - az  alábbi határozatot hozta: 
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124/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodó 
Ferencné képviselőt kijelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 

           Határidő: azonnal  
 

Petneházi Bálintné polgármester: a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalni azzal a módosítással, hogy a kiküldött anyagban 1 napirendi pontként 
szereplő  „Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása”, kerüljön le a napirendről, mivel a  N E F I –től nem érkezett meg a 
szakvélemény. A szakvélemény megérkezése után a következő ülésén fogja a testület az 
alapellátási körzetekről szóló rendeletet megalkotni. Helyette kerüljön megtárgyalásra - 
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló – rendelet tervezet.  

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 módosításokkal elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.  
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
125/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg 
 

                    
1. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló – rendelet tervezet 
2. 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
3. Helyettes szülői ellátás biztosítására ellátási szerződés megkötése 
4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 
5. Csárdaszállás Község 2017. évi tervezett közfoglalkoztatási 

programok 
6. Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás - Támogatásból megvalósult, az aktiváláshoz szükséges 
vagyon kiadása 

7. A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve 
 
             Határidő:  azonnal 
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Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
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. Megkérdezte, 
hogy van e valakinek hozzászólása. A jelenlevők részéről, hozzászólás nem érkezett.  
Felkérte  Dr. Uhrin Anna jegyzőt, hogy legyen szíves tájékoztatni a testületet a magán 
kutak engedélyezési feltételeiről, tekintettel arra, hogy a lakosság részéről ez ügyben 
többen érdeklődtek. 
 
Dr. Uhrin Anna Jegyző: A törvényi szabályozás értelmében 2018. december 31. napjáig 
bejelentési kötelezettség terheli azon személyeket, akik évi 500 m3 alatti víz 
igénybevételű, Kb. 30 m mély ásott vagy fúrott kúttal rendelkeznek. A törvény célja, hogy 
a későbbiekben nem maradhat vízvételi hely feltáratlanul.  Ezen időszak türelmi idő is 
egyben, amely után valószínűleg szankciókat fognak bevezetni. Az engedélyeztetés 
ingyenes, azonban ez egy Vízügyi - Építéshatósági eljárás, amelynek díjai vannak.  A 
szakhatósági engedélyek és tervezési díjak természetesen terhelik a kút tulajdonost. 
Tájékoztató anyagokat fogunk biztosítani ennek a bejelentési kötelezettségnek a 
feltételeiről a lakosság számára. 
  
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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület 112/2016. 
(XI. 29.) ,113/2016. (XI. 29.),114/2016. (XI. 29.) ,116/2016. (XI. 29.) 
,118/2016. (XI. 29.) ,119/2016. (XI. 29.),121/2016. (XI. 29.)  
Csárdaszállás Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
                    Határidő:  azonnal 
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1. Napirendi pont 
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló – rendelet tervezet     
 
Írásos előterjesztés a  jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, azért kívánjuk megalkotni a rendeletet 
mivel más településekről is ide jelentkeznek be különböző anyakönyvi rendezvényekkel. 
A környező településeken már ilyen rendelet hatályban van, csak településünkön nincs 
még és ezzel a díjazásról szóló rendelettel lehetne kiszűrni a településen kívüliek ilyen 
irányú esetleges tömeges jelentkezését. Nem magas összegről van szó, de így a törvényi 
kötelezettségünknek is eleget tudunk tenni. 

Dr. Uhrin Anna jegyző: A települési önkormányzat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben határozza meg:  

- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, valamint, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen 
kívüli,  

- valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 
mértékét. 

A rendelet tervezettben szerepelnek a díjak, van egy alapszolgáltatás, amely minden 
állampolgárnak jár, ezen felüli szolgáltatást kell megfizetni valamint a munkaidőn túli 
időpontban tartott anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezető díjazását is meg kell 
fizetni. 

 A továbbiakban helyben nem lesz anyakönyvi szakvizsgával rendelkező kolléga azonban 
a közös hivatalból Gyomaendrődről fog kijárni anyakönyvezető, így a helyben történő 
anyakönyvezés nem fog megszűnni.  

Petneházi Bálintné polgármester: felkérte Bodó Ferencné ÜPEB tagot, hogy ismertesse 
a bizottság véleményét. 
 
Bodó Ferencné ÜPEB tag: elmondta, hogy „Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 
– rendelet tervezet” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e van kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta rendelettervezet 
elfogadását.  

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

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

az anyakönyvi események díjazásáról 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § (1) A rendelet hatálya házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 
valamint névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése és egyéb családi esemény 
megünneplésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki. 
(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiség (a továbbiakban: hivatali 
helyiség) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége, 5621 
Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 
(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő 
a) hétfő-csütörtök: 8,00 órától -16,00 óráig, 
b) péntek: 8,00 órától – 14,00 óráig. 
2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja között 
engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi 
eseményen résztvevő személyek és az anyakönyvi alapiratok védelme érdekében az anyakönyvi 
esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg. 
(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok 
alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet. 
3. § (1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalmát és díjazását a rendelet 
1. melléklete tartalmazza.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. 
napon kell megfizetni a hivatali helyiség házipénztárában. Anyakönyvi eseményt lemondani, 
befizetett díjat visszaigényelni az (4) bekezdésben meghatározottak kivételével csak írásban lehet, 
legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig. 
(4) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az 
anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a 
díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza. 
4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt 
közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) 
bekezdésében megállapított díj terhére. 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt 
közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett eseményenként 5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) 
bekezdésében megállapított díj terhére. 
5. § Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 
 
 Petneházi Bálintné  Dr. Uhrin Anna 

polgármester jegyző 
E rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 2016. december 21. 
 
 

 
.            Dr. Uhrin Anna 

jegyző 
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1. melléklet 13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalma és díjazása 

1 A 
2 Hivatali munkaidőben hivatali helyiségben tartott anyakönyvi események 
3 A B C D 
4 Helyszín szolgáltatás 

megnevezése 
szolgáltatás tartalma szolgál-

tatás díja 
5  alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos 

közreműködése  
- ünnepi beszéd – igény szerint 
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása 
- virágátadás – hozott csokorból 
- pezsgőspoharak biztosítása 
- zene CD-ről 

 
0.- 

többlet-
szolgáltatás 

- anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése  
- ünnepi beszéd – igény szerint 
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása 
- virágátadás – hozott csokorból 
- pezsgő felszolgálva (1.000.-Ft) 
- gyertya biztosítása (1.000.-Ft) 
 

 
 

2.000.- 

6 B 
7 Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény 
8 A B C D 
9 Helyszín szolgáltatás 

megnevezése 
szolgáltatás tartalma szolgál-

tatás díja 
(Ft) 

10 hivatali helyiségek alapszolgáltat
ás 

- anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése  
- ünnepi beszéd – igény szerint 
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása 
- virágátadás – hozott csokorból 
- pezsgőspoharak biztosítása 
- zene CD-ről 
- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft) 

 
 

5.000.- 

többlet-
szolgáltatás 

- anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése  
- ünnepi beszéd – igény szerint 
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása 
- virágátadás – hozott csokorból 
- pezsgő felszolgálva (1.000.-) 
- gyertya biztosítása (1.000.-) 
-- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft) 

 
 

7.000,- 
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11 Külső helyszín – 
jegyző által 
engedélyezett 

többlet-
szolgáltatás 

- anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése  
- ünnepi beszéd – igény szerint 
- anyakönyvvezető díja (10.000.Ft) 

 

 
10.000.- 

 
2. Napirendi pont 
 
2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: ismertette, hogy a rendelet alkotás okát, a 
költségvetés tervezési rendjének megfelelően, az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletének megalkotására a tárgyév elején kerül sor, de felkészülve 
annak lehetőségére, hogy a következő évi költségvetési rendelet a fent említett 
határidőre nem lesz megalkotva, célszerű az átmeneti gazdálkodásról rendelkezni. 

Felkérte, Bodó Ferencné ÜPEB tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bodó Ferencné ÜPEB tag: elmondta, hogy, 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet” tárgyú előterjesztést a bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 
A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a rendelet 
tervezet elfogadását.  

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

 
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 

egyhangúan -  az alábbi rendelet alkotta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
  
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy 2017. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba 
lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között 
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beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül 
folytatólagosan teljesítse. 
  
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési 
feladatok, az évente ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson 
kívülre irányulótámogatások, pénzeszköz átadások 2017. évi finanszírozása az átmeneti 
gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, 
időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények 
szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége. 
(2) A 2017. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2017. évi központi költségvetését 
szabályozó törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat 
és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének 
dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban 
részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről 
szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált 
és még meg nem fizetett köztartozása nincs. 
(4) A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 
2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők. 
 3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában: 
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra 
kifizetések a 2016. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már 
megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők. 
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó 
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek 
megfelelően teljesíthetők. 
 
4. § A 2017. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített 
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 
  
5. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 Petneházi Bálintné  Dr. Uhrin Anna 

polgármester jegyző 
 
 
 

E rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került: 2016. december 21. 
 
 

 
.            Dr. Uhrin Anna 

jegyző 
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3. Napirendi pont 
 

Helyettes szülői ellátás biztosítására ellátási szerződés megkötése 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, már többször tárgyalta testület a 
családvédelmi feladatok ellátását, amelyekben ismét változás történt és a helyettes szülői 
feladat ellátására vonatkozóan új megállapodást kell kötni. 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a 
tagönkormányzatok közigazgatási területein 2016. december  31. napjáig biztosítja a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői ellátást. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
2017. január 1. napján életbe lépő módosítása okán a Társulás és Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a 
helyettes szülői feladat-ellátás biztosítására 2017. január 1. napjától a Térségi Szociális 
Gondozási Központból a Család és Gyermekjóléti Központ intézményegység kiválik 
és önálló intézményként változatlan személyi és tárgyi feltételekkel Gyomaendrődi 
Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel látja el a fenti feladatokat. Az 
intézmény a 2016. november 24. napján megkötött feladat átadási és átvételi 
megállapodás és a Gyvt. előírásai alapján 

- a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések - Gyomaendrőd, Csárdaszállás és 
Hunya - közigazgatási területén 
- a család és gyermekjóléti központ feladatait a Gyomaendrődi Járás közigazgatási 
területén biztosítja. 

Az intézmény 2016. november 24. napján megkötött feladat átadási és átvételi 
megállapodás alapján a helyettes szülői feladat ellátást Gyomaendrőd, Csárdaszállás 
Hunya települések közigazgatási területén biztosítja. 

Települési önkormányzat csak a saját közigazgatási területén biztosíthatja a feladatot, 
más önkormányzatok számára a Gyvt. 94. § (5) bekezdésében meghatározott ellátási 
szerződéssel láthat el feladatot, ezért szükséges a határozati javaslatban található 
ellátási szerződés megkötése az érintett önkormányzatok és a feladatot ellátó 
intézmény között. 

Felkérte, Bodó Ferencné  ÜPEB tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bodó Ferencné ÜPEB tag: elmondta, a „helyettes szülői ellátás biztosításáról szóló 
ellátási szerződést-tervezetet” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és fogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek. 

Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a döntési javaslat 
elfogadását.  
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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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan -  az alábbi határozatot hozta: 

 
127/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott Térségi 
Szociális Gondozási Központ intézményből a Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményegység valamint a helyettes szülői ellátás szolgáltatás 2017. január 1. 
napjával kiválása okán a helyettes szülői ellátás biztosítására az ellátási szerződést az 
alábbiakban fogadja el, és ezzel egyidejűleg felkéri Petneházi Bálintné polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Feladat-ellátási 
szerződés helyettes 

szülői ellátás 
biztosítására 

(tervezet) 
 
mely létrejött 

- Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviseli: Toldi Balázs polgármester, 
székhely: Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) 
- Hunya Község Önkormányzata (képviseli: Hegedüs Roland polgármester, 
székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.) 
- Csárdaszállás Község Önkormányzata (képviseli: Petneházi Bálintné 
polgármester, székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17.) 
- Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ (képviseli: Pál Jánosné 
intézményvezető székhely: Gyomaendrőd, Fő út 2.) 

között a helyettes szülői ellátás szolgáltatására, az alábbi feltételek mellett: 

 
Előzmények: 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) a tagönkormányzatok közigazgatási területein 
2016. december 31. napjáig biztosítja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a 
helyettes szülői feladat-ellátást. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2017. január 1. napján életbe lépő 
módosítása okán a Társulás és Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy döntött, 
hogy a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői feladat-ellátás 
biztosítására 2017. január 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központból a 
Család és Gyermekjóléti Központ intézményegység kiválik és önálló intézményként 
változatlan személyi és tárgyi feltételekkel Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti 
Központ (továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel látja el fenti feladatokat. Az 
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intézmény a 2016. november 24. napján megkötött feladat átadási és átvételi 
megállapodás és a Gyvt. előírásai alapján 
- a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések - Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya 
- közigazgatási területén 

- a család és gyermekjóléti központ feladatait a Gyomaendrődi Járás közigazgatási 
területén biztosítja. 
Az intézmény 2016. november 24. napján megkötött feladat átadási és átvételi 
megállapodás és a Gyvt. 94. § (5) bekezdésében meghatározott, jelen  ellátási  
szerződés alapján a helyettes szülői feladat ellátást Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya 
települések közigazgatási területén biztosítja. 

 
1.) Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a …../2016. (XII. 15.) Gye. Kt. 
számú határozata alapján Csárdaszállás és Hunya Községek közigazgatási területén a 
Gyvt. 49. §-ban meghatározott helyettes szülői ellátást 2017. január  1. napjától 
határozatlan ideig az általa fenntartott Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti 
Központ útján biztosítja. 

 
2.) Csárdaszállás Község Önkormányzata kijelenti, hogy a helyettes szülői ellátás 
teljesítését igényli Gyomaendrőd Város Önkormányzatától a megállapodás 1.) 
pontjában foglaltaknak megfelelően. A feladat teljesítése érdekében a Képviselő-
testület …/2016. (XII. .) KT számú határozata alapján abban az esetben járul hozzá a 
feladat teljesítéshez, amennyiben az Intézmény Csárdaszállás közigazgatási területén 
élő gyermek számára biztosítja a helyettes szülői ellátást. A hozzájárulás összege az 
adott évben a helyettes szülői ellátás után igényelhető állami támogatás és a feladat 
teljesítése során a Csárdaszállás közigazgatási területén élő gyermekre tekintettel 
felmerült költségek különbözete. 

 
3.) Hunya Község Önkormányzata kijelenti, hogy a helyettes szülői ellátás teljesítését 
igényli Gyomaendrőd Város Önkormányzatától a megállapodás 1.) pontjában 
foglaltaknak megfelelően. A feladat teljesítése érdekében a Képviselő-testület …/2016. 
(XII.  .) KT számú határozata alapján abban az esetben járul hozzá a feladat 
teljesítéshez, amennyiben az Intézmény Hunya közigazgatási területén élő gyermek 
számára biztosítja a helyettes szülői ellátást. A hozzájárulás összege az adott évben a 
helyettes szülői ellátás után igényelhető állami támogatás és a feladat teljesítése 
során a Hunya közigazgatási területén élő gyermekre tekintettel felmerült költségek 
különbözete. 

4.) A hozzájárulás összegét a 2.) és 3.) pontban meghatározott számítás  alapján 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tárgy évet követő január 31. napjáig közli 
Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával. Csárdaszállás és Hunya Községek 
Önkormányzata tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles a hozzájárulást 
megfizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzat részére. 

5.) A felek az együttműködési megállapodást csak az alábbi rendkívüli felmondási 
okok fennállása esetén mondhatják fel: 
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- Gyomaendrőd Város Önkormányzata írásban felmondhatja az ellátási szerződést, 
amennyiben Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzata a hozzájárulás összegét 
az esedékességet követő felszólítás  kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesíti. 
- Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzata írásban felmondhatja az ellátási 
szerződést, ha az Intézmény az igénybevételre vonatkozó ismételt írásos megkeresés 
kézhezvételét követő 15 napon belül nem biztosítja a helyettes szülői ellátást. 
6.) A felek kijelentik, hogy az ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak 
az irányadóak. 

Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
A felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés aláírására jogosultak. 

 
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen 
szerződés 4 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz. 

Gyomaendrőd, 2016. december  …. 

 

               Toldi Balázs                      Petneházi Bálintné                             Hegedüs Roland 

           Gyomaendrőd Város          Csárdaszállás Község                           Hunya Község 

                polgármestere                   polgármestere                                   polgármestere 

 
 
 

Pál Jánosné 
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Intézményvezető 
 

Határidő: azonnal 
 
 
4.           Napirendi pont 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester:  elmondta, hogy megjelent „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi 
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helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázati felhívás. 

A következő célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése 
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 
Támogatást igénylő mindkét célterület esetében a vidéki térségben működő települési 
önkormányzat, önkormányzati társulás vagy ezek konzorciuma lehet. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázati felhívásra, 

Megkérdezte, hogy van-e 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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 

 
128/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
 

1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani A 
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Külterületi 
útfelújítás, megerősítés Csárdaszálláson a Kisezüsti úton" címmel. 
Fejlesztéssel érintett helyrajzi szám: 067/2 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításhoz szükséges 17.488.912 Ft önerőt a költségvetésben 
tervezett Kerékpárút Kisezüsti útépítés saját erő jogcímén biztosítja. 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a szükséges 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  2017. 02. 06. 
Felelős:  Petneházi Bálintné 
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5. Napirendi pont 
 

Csárdaszállás Község 2017. évi tervezett közfoglalkoztatási programok 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat a 2017. március 1. napjától kezdődő közfoglalkoztatási időszakban a 
korábbi évekhez hasonlóan egy mezőgazdasági startmunka mintaprogram, egy belvíz 
elvezetési mintaprogram és egy belterületi közutak karbantartási mintaprogram 
indítására nyújt be pályázatot. 

A mezőgazdasági programmal kapcsolatban elmondta 2018. március 31-én lejár az 
állami földbérlet így ez nehézséget okozhat. 2017. évre már el kellett készíteni a terveket, 
de tervek végleges benyújtása 2017. február hóban esedékes. 2017. március 1. napjától 
18 fő mezőgazdasági, 6 fő belvíz elvezetési, 10 fő közút programban való 
foglalkoztatását tervezzük valamint a 1 fő 6 órás foglalkoztatását hosszútávon. 

A programok támogatási keretein belül anyagi forrás igényelhető kis, és nagy értékű 
eszközök vásárlására, a közfoglalkoztatottak bérköltségére, járulékokra, a munka és 
egyéni védőeszközök biztosítására, beruházási- és dologi kiadásokra. 

Megkérdezte, hogy van-e 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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan -  az alábbi határozatot hozta: 

 
129/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert, az alábbi Járási 
Start Mintaprogramok kérelmeinek benyújtására, hatósági és 
támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a programokban 
közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási munkaszerződéseinek 
aláírására: 

 
- mezőgazdasági program 
- belvíz elvezetési program 

- belterületi közutak karbantartása program 
 

Határidő: azonnal 
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6. Napirendi pont 

Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás -
Támogatásból  megvalósult, az aktiváláshoz szükséges vagyon 
kiadása 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester: elmondta, hogy a Békés megyei Ivóvízminőség-
javító Projekt [azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009] fizikai értelemben 
befejeződött, az elszámolási kérdések azonban mostanra zárultak le úgy, hogy a 
projekt által megvalósult vagyon kiadhatóvá váljék, melynek kiadását egyebek iránt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. december 31-ig kötelezővé is tette. 

A Közép Békési Térség IMJ Önkormányzati Társulása megkereséssel élt a Tag 
Önkormányzatok felé, mely megkeresés a vagyonkiadással és a vagyon átvételével 
kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza, a kiküldött előterjesztésben  részletezettek szerint. 

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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan -  az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű, 
támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-
átvételét a következők szerint:  

1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a 
forrásbiztosítás nehézségei miatt a korábbi megállapodástól eltérően 
a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes 
átadás keretei között. 

2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó 
támogatási szerződést és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében 
megvalósult beruházást a fenntartási időszak végéig, de legalább öt 
éves időtartamban működtetni kell. Az Önkormányzat – mint a 
megvalósult beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn keresztül 
gondoskodik az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen 
kötelezettség teljesítéséről.  
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3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási 
pontján belüli közös tulajdon kapcsán az érintett települési 
önkormányzat felhatalmazást kap - a tulajdonjog átruházás 
kivételével - a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon 
képviseletére.   

4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú 
adományként megkapott vagyoni hányadot a 2014. januári 
Konzorciumi Megállapodás 1. sz. melléklete szerint kell 
nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon értékét az 
ECOELINE Zrt. vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az 
Önkormányzatot a projekt során megvalósult vagyon 0,15 % 
tulajdona illeti meg. Ez a vagyonértékelés szerint 51.086.566,- forint 
értéket képvisel. 

5. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a fenti tartalmú Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésnek 
aláírására. 

Határidő: azonnal  
 
7. Napirendi pont 
 
A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
Petneházi Bálintné polgármester: ismertette napirendi pontot, a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati 
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester 
előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg. Az ülésprogram elkészítése 
2017. első félévére történt meg, figyelemmel a gyorsan változó jogi, gazdasági 
környezetre. Az ülésprogramban tervezett témákon túl a bizottság és képviselő-
testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet 
alkotását és határozathozatalt. 
Felkérte, Bodó Ferencné  ÜREB tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Bodó Ferencné  ÜPEB tag: elmondta, a bizottság az előterjesztett határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
 
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: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 
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131/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) 
bekezdésében foglalt hatáskörében a 2017. év I. félévi ülés 
programját a következőkben állapítja meg: 

 
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA 
2017. első félévére 

Január 24. 
1) A 2017. évi  közfoglalkoztatási programok 
2) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetéről szóló rendelet    
    véleményezése 

  3) A Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 
Február 7. 

  1) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Február 21. 
1) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 

Március 28. 
1) 2017. évi vízterhelési díjak megállapítása 
2) A 2017. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése 

Április 25. 
1) A Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója 
2) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
3) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
4) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről 

Május 23. 
1) A Rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről 
2) Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról 

  3) Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás 
Társulási      Tanács munkájáról       

      4) Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

Június 27. 
1) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 
2) Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról 

Július 
  Ülés szünet 

   
                    Határidő: folyamatos 
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Petneházi Bálintné polgármester: Ismertette testülettel a 2016. évi szabadsága 
alakulását, 2016 évben 39 nap szabadság illette meg. 
Ezt az alábbiak szerint töltötte : 01. 28. 1 nap, 02. 22-24. 3 nap, 03. 10-11. 2 nap, 04. 28-
29. 2 nap, 05. 23-24. 2 nap, 06. 20-24. 5 nap, 07. 4-8. 5 nap, 08. 15-19. 5 nap, 09. 19-23. 5 
nap, 10. 12-13. 2 nap, 11. 23-24. 2 nap, 12. 23,27-30. 5 nap. 
 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem 
érkezett, ezért kérte, hogy a testület hozza meg döntését. 
 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
egyhangúan -  az alábbi határozatot hozta: 

 
132/2016. (XII. 20.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul vesz i Petneházi Bálintné polgármester  
beszámolóját szabadságának alakulásáról .  

                Határidő: azonnal 
                 

Petneházi Bálintné polgármester: megkérdezte, hogy van e valakinek 
bejelentése. 
Dr. Farkas János Agrár Zrt vezetője:: Elmondta képviselőtestületnek, az Agrár ZRT. jó 
évet zárt és adó fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tud tenni. 
 
Petneházi Bálintné polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, bejelentés. 
A jelenlevők részéről kérdés, bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a megjelenést 
és az ülés berekesztette. 
A közelgő ünnepekre való tekintettel a jelenlévőknek szeretetben, családi körben 
eltöltött gyertyafényes szép karácsonyt és gondoktól mentes, eredményekben gazdag, 
boldog újévet kívánt és az ülést befejezettnek nyilvánította. 

Kmf. 

 
 

Petneházi Bálintné  
polgármester 

 

Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

 
  

 
Bodó Ferencné képviselő 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


