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Jegyzőkönyv 
 

Készült  Csárdaszállás Község Képviselő-testülete 2017.  január 24-i nyílt üléséről a 
Községháza emeleti nagytermében. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Megjelent  
képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsolt Sándorné alpolgármester, 

Kovalcsikné Bakucz Mária, képviselő, 
 

Dr. Uhrin Anna jegyző, 
 

                                          Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal Hivatalvezetője, 
 

Ugrainé Gróf Éva Gyomaendrődi Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője,  
Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag,  
Harmatiné Beinschródt Mária csárdaszállási kirendeltség vezető, 

                                   
Jegyzőkönyv 
vezető: Pázsitné Vrbovszki Judit 
 
Ülés időtartama: 13:00-14:30 
 
Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte testületi ülésen megjelenteket, különös tisztelettel 
köszöntötte Dr. Pacsika György urat a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét, aki napirend előtti 
felszólalásában a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szeretne beszámolni. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-testületből jelen van 3 fő. Bodó 
Ferencné képviselő betegség és Makai Zsigmond képviselő családi okok miatt nem tudnak részt 
venni az ülésen. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Pázsitné Vrbovszki Juditot bízta meg.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt javasolta kijelölni.   

 
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 3 fő.  
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - egyhangúan - az   
alábbi  határozatot hozta: 
 



 

1/2017. (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek kijelöli Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt. 
 

           Határidő: azonnal  
 
Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta 
meghatározni.  
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 a meghívóban közöltek alapján elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 3 fő. 

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

2/2017. (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

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

 
1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása – 2. 

forduló 
2. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünete 
3. Csárdaszállás Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város 

Önkormányzat 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához 
4. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
5. Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez 
6. Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
7. Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása 
8. Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve 
9. Forrás biztosítása jutalom kifizetéséhez 
10. 2017. évi Közfoglalkoztatási programok 
11. Vakok és Gyengénlátók támogatási kérelme 
12. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás működési 

hozzájárulása 
 

Határidő: azonnal 
 
Petneházi Bálintné polgármester átadta a szót Dr. Pacsika György Úrnak. 
 
Dr. Pacsika György Megköszönte a Polgármester asszonynak és a képviselő-testületnek, hogy 
szót adtak neki.  Ismertette, terveikben szerepel, hogy az elkövetkező években rendszeresen 
évente beszámolnak a Járási Hivatal munkájáról. A Gyomaendrődi Járási Hivatal öt településén 
hasonlóan beszámol a hivatal munkájáról. A jövőben napirend keretében írásos anyaggal is 
beszámolhatnak igény esetén.  
Van egy írásos anyag, amelyből a fontosabb adatokat ismertetné.  



 

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban a Szabadság tér 1. szám alatt egy épületben vannak a 
szervezeti egységek,  kivétel a Földhivatali Osztály, amely  Kossuth úton található, valamint  az  
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály jelenleg Dévaványán van, azonban 
hamarosan beköltözik a fő épületbe, így az ügyfelek egy épületben intézhetik különböző 
ügyeiket. Dévaványán kirendeltség van Kormányablakkal és Hatósági Gyámügyi Osztállyal. Mióta 
elindult a járási rendszer a jó kapcsolat kiépítését kívánják kialakítani a vállalkozásokkal, civil 
szervezetekkel, rendvédelmi szervekkel, munkáltatókkal és ennek keretében szeretnék 
munkájukat igen széles körben bemutatni. A honlapon is megtalálhatóak a hivatallal kapcsolatos 
információk. 
Szám adtok tekintetében, 2016 évben 44 282 döntés született, 47 122 ügyfél ügyében, a 
körülbelül  23 ezres járási lakosságszámhoz viszonyítva igen jelentős. 
A rezsi csökkentés kapcsán 2016.január 1-től különböző illetékek megszűntek, amelyek az 
ügyfelek nagy megelégedésére szolgál, a jövőben  szintén várhatóak hasonló intézkedések 
A hivatalban őt osztály működik,  
- Kormányablak Osztály bonyolítja a legnagyobb ügyfél forgalmat, mivel a lakosság igen széles 
körének ügyintézését végzi, körülbelül 1500 ügytípusban tudnak segítséget nyújtatni.  A 
Békéscsabai Járási Hivatalhoz tartozó Családtámogatási és Rehabilitációs ellátási osztályhoz 
tartozó beadott kérelmek /anyasági, családi pótlék, gyermek nevelési támogatási/ begyűjtése is 
megtörténik és továbbításra kerül Békéscsabára a lakosság ügyintézésének egyszerűsítése 
céljából. 
 
- Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozik az önkormányzatoktól átvett ellátási 
formák - amelyeket központi jogszabály rendez - vizsgálata és ügyintézése. Ez biztosítja az 
országban az egységes elbírálást. Gyermekvédelem és gondnokság aláhelyezés, bírósági ügyek 
folyamatos intézését vonja maga után. 
 
- Földhivatali Osztály munkájában jelenleg a részarányos termőföld megosztás tekintetében volt 
kiemelt feladat. Csárdaszálláson 26 földrészlet volt érintett és mind a 26 ügyben befejeződött az 
eljárás 2016 évben.  A Magyar Állam tulajdonában lévő termőföld árveréssel történő értékesítése 
jelentett kiemelt feladatot. Tanyai területek fölmérése megtörtént. Csárdaszálláson 57 tanya van 
nyilvántartva. 
 
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Szeghalom, Gyoma és Szarvas, Vésztő 
járások területén látja el feladatait. Csárdaszálláson az ellenőrzések során mindent rendben 
találtak a kollégák. Az állategészségügyi feladatokat jelenleg Dr. Nagy János végzi, átszervezés 
után új kolléga kerül a helyére. 
 
- Foglalkoztatási Osztály kiemelt célja különböző képzések oktatások elindítása a 
közmunkaprogram keretében, pályázatok indítása, a munkanélküliek bevonása.  Jelenleg is 
folyamatban van a 2017. évi közmunkaprogram kidolgozása. 
Közfoglalkoztatási vásár és kiállítás keretében nagyon szépen helyt állt a település, amelyet 
ezúton is megköszönt. Ezen a kiállításon lehetett bemutatni a program értékteremtő munkáját. 
Ügysegédi feladatokat Csárdaszállás településen Koloh László intézi az ügyfelek megelégedésére. 
 
2017. év új feladatai között szerepel az - ENAR Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer - 
"új marhalevél nyilvántartás".   
Fogyasztóvédelmi feladatok ellátása is megindul, erről tájékoztatót fognak tartani, melyre az 
önkormányzatokat is meghívják.  Áldozatsegítő Szolgálat is működik a továbbiakban. A törvény 
rendelkezése értelmében a Magyar Köztársaság területén bűncselekmény áldozatává vált 



 

személyeknek ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatást kell kapniuk az előállt helyzetben 
felmerülő nehézségeik megoldása érdekében.  
A Földhivatali Osztályhoz tartoznak a földművelésügyi feladatok, az Őstermelői igazolvány és piac 
ellenőrzés, családi gazdaságok nyilvántartása, mezei őrszolgálattal kapcsolatos elszámolások és 
"vismaior kár" felmérése is itt történik.  KEHOP beruházás keretében a hivatal épületének 
felújítása készült el. 
Megköszönte az egész éves együttműködést, a jövőben is hasonló közös feladatellátásra 
törekszik a hivatal. Kérte a Képviselő-testület tagjait tegyék fel kérdéseiket, amelyekre készséggel 
válaszol.  
Kérdés nem hangzott el, megköszönte a figyelmet és további jó munkát kívánt. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megköszönte a Hivatalvezető Úr részletes beszámolóját, 
további jó munkát kívánt a Járási Hivatal dolgozóinak, a jövőbeni hatékony együttműködést előre 
is köszönve. 
 
1. Napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása – 2. 
forduló 
Írásos előterjesztés a  jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette az első napirendi pontot, elmondta, hogy a 
Képviselő-testület 2016. novemberi ülésén tárgyalta és elfogadta az egészségügyi alapellátási 
körzetekről szóló rendelet-tervezetet.  
A NEFI véleménye megérkezett, melyben kinyilvánította, hogy a rendelet-tervezetben szereplő 
adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.  A véleményezést követően van 
lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.  
 

Petneházi Bálintné polgármester felkérte Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tagot, hogy ismertesse 
a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, hogy „Az egészségügyi alapellátási körzetekről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása – 2. forduló” tárgyú előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.  
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e 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. 
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van 
szükség.  
 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

                           Csárdaszállás Községi Önkormányzata 
 

1 / 2 0 1 7 . ( I .  2 7 . )  Ö n k o r m á ny z a t i  r e n d e l e t  
a z  e g é s z s é g ü g y i  a l a p e l l á t á s i  

k ö r z e t e k r ő l  



 

 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási 
feladatait e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi 
védőnői körzetekben biztosítja. 

2. § (1) Csárdaszállás Község közigazgatási területe  

a) Mezőberény Város 5. felnőtt háziorvosi körzetével közösen egy felnőtt háziorvosi körzetet 
alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 

b) Mezőberény Város 1. házi gyermekorvosi körzetével közösen egy házi gyermekorvosi körzetet 
alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 

c) Mezőberény Város 1. fogorvosi körzetével közösen egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet 
székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 5. 

d) Mezőberény Város 5. területi védőnői körzetével közösen egy védőnői körzetet alkot. A körzet 
székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 

(2) Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat védőnői, fogászati és háziorvosi körzetek 
tekintetében egy körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Széchenyi u. 1. 

3. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település 
teljes közigazgatási területére terjed ki. 

4. § Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatály 

 
       Petneházi Bálintné                                                         Dr. Uhrin Anna   

           polgármester                                                                   jegyző 

 E rendelet a helyben  szokásos módon kihirdetésre került: 2017.  január 27 . 

                                                                                         Dr. Uhrin Anna 

                                                                                      jegyző                

 Határidő: azonnal   
 Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző 
 



 

Petneházi Bálintné polgármester az előterjesztésben rögzített döntési javaslatról kérte a 
Képviselő-testület döntését. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

3/2017. (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásával, az abban foglaltaknak megfelelően a 
mulasztásos törvénysértést az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
megalkotásával – a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének megérkezését 
követően - 2017. január 31. napjáig megszünteti. 
 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünete 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, a napirendi pont minden évben megtárgyalásra 
kerül. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkotja a rendeletet Csárdaszállás 
Képviselő-testületének egyetértéséről kell határoznia. Az igazgatási szünet nagyon kedvező 
időpont a szabadságok kiadása miatt is valamint a karácsonyi ünnepek idején a dolgozók is 
szívesebben töltik idejüket családjuk körében. 
Felkérte, Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag Az ÜPEB bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők 
részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az 
előterjesztésben rögzített határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

4 /2017 (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási 
szünetének elrendeléséről szóló rendeletének megalkotásával a következő normaszöveggel: 
 

"Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete” 

 
../2017. (... ..) önkormányzati rendelete 

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének 
elrendeléséről 



 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya  Község Önkormányzata Képviselő-
testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki. 
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi munkarendjében 2017. július 24. 
napjától augusztus 4. napjáig (10 munkanap), valamint 2017. december 22. napjától 
december 29. napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 

 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a 
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2018. január 1. napján 
hatályát veszti. " 
 

Csárdaszállás, 2017. január 25. 

Határidő: azonnal 

3. Napirendi pont 
Csárdaszállás Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt a napirend ismertetésére. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 
megalakulásával egyéb jogszabályok módosítása vált szükségessé. Az intézmény átszervezése a 
gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 
21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát is szükségessé teszi. A rendelet 
norma szövegén át kell vezetni az új intézményi struktúrát. 
 
Petneházi Bálintné polgármester ismertette, hogy  az intézmény létrehozásról szóló szerződés 
tervezetett a Képviselő-testület decemberi ülésén elfogadta, így itt is egyetértéssel kell élnünk. 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, a Bizottság az előterjesztésben szereplő anyagot 
megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
 



 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A jelenlevők 
részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a határozati javaslatot elfogadásra javasolta az 
előterjesztésben szereplő norma szöveggel.  
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

5 /2017 (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes 
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének módosításához az 
alábbi tartalommal: 
 
1. A rendelet hatálya az óvodai feladat-ellátás tekintetében kiterjed a Gyomaendrőd Város, 
Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, 
illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. 
§ (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre. 
 
2. A rendelet 2. §-a tartalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által biztosított ellátási formákat: 
a) természetbeni ellátás: 
aa) a Gyvt. 21/A §-ban meghatározott intézményi gyermekétkeztetés valamint 

ab) a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített szünidei gyermekétkeztetés, 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: 
ba) gyermekjóléti szolgáltatás - integrált feladat-ellátás a családsegítési 
szolgáltatással, bb) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.” 

3. A rendelet 3-5. §-a rögzíti az új intézményi struktúrát: Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában 
rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti  
Központ (továbbiakban: Központ) intézményén keresztül biztosítja. 
 
4. A rendelet 6. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyettes szülői ellátást is az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmény látja el: Az önkormányzat a Gyvt. 45. §-a szerinti, a 
gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az  általa fenntartott Gyomaendrődi 
Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: 
helyettes szülő) alkalmazásával látja el.” 

5. A rendelet 6. § ( 2 ) bekezdése rögzíti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával kötött megállapodás alapján Csárdaszállás 
és Hunya községek közigazgatási területén is biztosítja a helyettes szülői ellátást. 

 

  Határidő: azonnal



 

1 
 

4.  Napirendi pont 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, a Kormány Hivatal törvényességi 
észrevétellel élt a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 12.)  rendelet 
kapcsán. Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani 
jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem 
várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A rendelet 
nem tartalmazhat jövedelmi és vagyoni helyzethez kötött feltételeket, valamint a 
Munkaügyi Központ elnevezés sem helyt álló, már Foglalkoztatási Osztály a neve. 
Ezek a módosítások kerültek beépítésre a rendelet tervezetbe. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy aki krízis 
helyzetbe kerül ott a krizis mértékéhez kell igazítani a segítséget a jövedelmi, vagyoni 
helyzetétől függetlenül, ennek átdolgozása került bele az új rendeletbe. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, felkérte a Képviselő-testületet a 
rendelet megalkotására az előterjesztésben leírtak szerinti norma szöveggel. 
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra 
van szükség.  
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
    

               Csárdaszállás Községi  Önkormányzata 
 

              2 /2017 ( I. 27.) önkormányzati rendelete 
             A szociális ellátások helyi szabályairól szól 

                4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Csárdaszállási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2. § (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges 
igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó 
munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb 
iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.” 

2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. § Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni 
viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti 
katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, 
családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.” 

3. § Az ÖR. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő 
személy  

a) lakcíme megváltozik,  

b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást, 

c) elhalálozik, 

a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat 
teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.” 

4. § Az ÖR. 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás 
folyósításának időtartama alatt elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az 
Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg 
kell szüntetni” 

5. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.  

 

              Petneházi Bálintné                                                            Dr. Uhrin Anna 
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                  polgármester                                                                       Jegyző 

 

E rendelet a helyben  szokásos módon kihirdetésre került: 2017.  január 27. 

 

                                                                                                            Dr. Uhrin Anna 

                                                                                                                  jegyző                  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző 
 
 

5. Napirendi pont 
Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna Jegyzőt ismertesse a 
szakmai részeket a képviselő-testülettel.  
 
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy 2018. január 1-től az önkormányzatnak 
kötelező csatlakoznia egy /ASP / központi informatikai rendszerhez. Az adó rendszer 
már 2017 októberétől csatlakozik. Több ilyen rendszer működik adóra, iktatásra, 
polisz rendszer, ingatlan vagyon kataszter rendszer, valamint továbbiak. Jelenleg 
pályázni lehet ezen rendszer kiépítésére. Két módon építhető ki. Interfészes 
kapcsolattal ekkor a meglévő rendszerekkel kapcsolódnánk a központi rendszerhez és 
ezen történne az adatszolgáltatás. Ezt a Belügyminisztériumtól kell kérelmezni, ami 
megtörtént. Ez az egyszerűbb megoldás ekkor nem kell új rendszert megtanulniuk a 
dolgozóknak. A bonyolultabb beruházás, ha nem engedélyezik az interfészes 
csatlakozást. Ekkor a központi rendszerhez kell kapcsolódni, ami rengeteg plusz 
feladatot, munkát jelent a dolgozóknak, új programokat, rendszereket kell megtanulni 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy közös pályázatot nyújtanak be az önkormányzatok, 
melyen közel 9 millió Ft-ot kaphatnak a települések egységesen. Ebből 
infrastrukturális és technikai eszközöket szerezhetnek. Elsősorban a cél az interfészes 
csatlakozás engedélyezése lenne, mivel ez jelentene egyszerűbb feladatot. Nagyon 
bíznak benne, hogy engedélyezni fogják ezt. Ellenkező esetben egyszerre két 
rendszert is kell működtetni az átállás ideje alatt.  
A merőben új rendszer megtanulása a napi feladatok mellett, és a két rendszer 
párhuzamos üzemeltetése az átállás folyamán komoly megterhelést jelentene a 
köztisztviselők számára. 
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Petneházi Bálintné polgármester elmondta, fel kell készülni minden lehetőségre és 
nagyon figyelni kell arra, hogy időben nyújtson be pályázatot az önkormányzat, mivel 
ez a beruházás magas költségekkel jár és a pályázati összeg elnyerése esetén sem 
biztos, hogy fedezi a költségeket.  
Az írásos előterjesztésben kiküldött döntési javaslat helyett a következő pontosított 
szövegű határozati javaslatot ismertette a Képviselő-testület tagjaival. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás.  
A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért az írásban kiküldött 
döntési javaslat helyett a következő pontosított szövegű határozat elfogadását kérte 
a képviselő-testülettől:  
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 
31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Gyomaendrőd 
Város, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti 
önkormányzat polgármesterét, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt 
létrehozó önkormányzatok nevében nyújtsa be támogatási igényét a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, s a támogatási jogviszony létrejötte 
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Csárdaszállás 
Községi Önkormányzat, mint Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tagja 
nevében és javára. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

6/2017 (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, 
hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről 
szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az 
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget 
tehessen, felhatalmazza Gyomaendrőd Város, mint a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy 
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok 
nevében nyújtsa be támogatási igényét a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, s a támogatási jogviszony létrejötte 
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat, mint Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 

 
Határidő: azonnal 

 
6. Napirendi pont 
Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester a következő napirendi pont ismertetésére felkérte 
Dr. Uhrin Anna jegyzőt. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy 2017. január 1. napjával a cafatéria juttatásról 
szóló jogszabályok változtak. Két juttatás marad a köztisztviselők számára, egyrészt a 
keret összeg, amely bruttó 100 e Ft -nál több nem lehet, valamint a Szép Kártya mind 
a három alkártyával  együtt. Ezek kb. 36-37 %-os járulékfizetési kötelezettséggel 
bírnak. A keret összeg mértéke a költségvetési törvény rendelkezése értelmében 
bruttó 200 e Ft, melyből levonásra kerül a járulék és ez lesz az előterjesztésben 
meghatározva. Csárdaszállás tekintetében a polgármester asszonnyal egyeztetve 
célszerű minden önkormányzati dolgozóra a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat 
kiterjeszteni, természetesen a polgármester asszonyra, mint speciális jogállású 
köztisztviselőre is. A törvényi változások teljes mértékben át lettek vezetve a cafetéria 
szabályzaton, így ez a két fajta juttatás marad a dolgozók számára, amelyek 
kedvezőbbek a többitől.    
 
Petneházi Bálintné polgármester megköszönte a jegyző beszámolóját, felkérte, 
Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezetet a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e további kérdés, 
hozzászólás. 
Személyes érintettség miatt kérte a döntés hozatalból történő kizárását. 
Kérte, hogy elsőként a kizárásáról hozzák meg döntésüket.  
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.  
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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7 /2017 (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 
Csárdaszállás Önkormányzati képviselő-testülete Pentneházi Bálintné polgármestert 
kizárja a Cafetéria szabályzat felülvizsgálata tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.  
 
Határidő: azonnal  
 
Petneházi Bálintné polgármester kérte a képviselőket szavaznak az előterjesztésben 
szereplő cafetéria szabályozás tárgyú döntési javaslatról. 
  
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal  -  az alábbi határozatot hozta:  
 
 

8 /2017 (I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
cafetéria  juttatás szabályzatát az alábbi tartalommal fogadja el: 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat  

Cafetéria-juttatás szabályzata 

 

I. Általános rendelkezések 
1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 
cafetéria-juttatások rendszerén keresztül biztosítja az Önkormányzattal 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók és főállású polgármester részére 
az egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó 
természetbeni juttatásokat. 
2. A juttatás a 2011. évi CXCIX törvény 151.§-a alapján, valamint a jelen 
szabályzatban meghatározott cafetéria- juttatások közül választható. 

 

II. Cafetéria-juttatásra való jogosultság 
 

3.Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult az Önkormányzattal 
a) munkaviszonyban álló főállású polgármester, 
b) az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak. 
4.A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére: 

a) a  szülési  szabadság,  terhességi-gyermekágyi  segély,  a  gyermekgondozási-
díj,  a  gyermekgondozási-segély folyósításának időtartamára, 
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b) 30 napot meghaladó távollét esetében a távollét első napjától kezdve. 
5. A munkaviszonyt létesítő dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony létesítés 
napjától veheti igénybe. 
6. A cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultság a jogviszony 
megszűnésének napján szűnik meg. 

 

III. Cafetéria-juttatás igénylése 
 

7. Az  Önkormányzat  minden  év  február  15.  napjáig  tájékoztatja  a  
dolgozókat  az  igénybe  vehető  cafetéria- juttatásokról. 
8. A dolgozók március 1. napjáig nyilatkoznak a cafetéria-juttatás éves 
összegének felhasználásáról, a választott cafetéria-juttatásról és annak 
mértékéről. 
 
9. A dolgozó a  nyilatkozattétellel hozzájárul  ahhoz,  hogy  a cafetéria-juttatás 
igényléséhez szükséges adatait az ahhoz szükséges mértékben a cafetéria-
juttatás nyilvántartást vezető kezelje. 
10. Az, aki az Önkormányzattal év közben létesít munkaviszonyt, illetve 
jogosultsága év közben keletkezik, a nyilatkozatot az első munkában töltött 
napot követő 15 napon belül, de legkésőbb a  cafetéria-juttatás igénybevételének  
első napjáig teszi meg. 
11. A dolgozó nyilatkozata a tárgyév január 1. napjától, - cafetéria-juttatás 
igénybe vételére való jogosultságtól – december 31-ig – vagy munkaviszony 
megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozik. A nyilatkozat év közben nem 
módosítható. 
12. A nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva az önkormányzati  
hivatal pénzügyi feladatokat ellátó ügyintézőjének kell leadni. 

 

IV. Cafetéria-juttatás összege 
 

13. A cafetéria juttatás éves összegét az Önkormányzat Képviselő-testülete az 
évenként elfogadott költségvetési rendeletében határozza meg. 
14. A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet, az egyes juttatást terhelő 
közterhekre. 
15. A cafetéria-juttatás összege arányosan kerül megállapításra 
a) azon munkatársak esetében, akik munkaviszonya év közben keletkezik, vagy 
szűnik meg, 
b) a 4. pontban meghatározott esetekben. 
16. A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következő évre 
nem vihető át. 
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V. Cafetéria-juttatásra vonatkozó elszámolási szabályok 
 

17. A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a 
közterhek költségeit. 
18. Ha  a  dolgozó jogviszonya  év  közben  szűnik meg,  köteles a részére 
nyújtott cafetéria összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni. 
 
19. Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan 
felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet – előzetes 
hozzájárulásával – illetményéből levonásra kerül, illetve választása szerint, ha a 
juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni. 
 
20.  Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó 
halálával szűnik meg. 
 
21. A 4. pontban meghatározott esetekben az időarányos részt meghaladó 
mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét, a távollét utáni első 
munkanapon vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni. 

 
22. Ha a munkavállalót tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál 
cafetéria-juttatásra időarányosan jogosult. Ha a munkavállaló a korábbi 
munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett 
igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt 
meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás 
értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – 
csökkenteni kell. 

VI. Készpénz kifizetés cafetériában 
 

23. Készpénz kifizetés éves keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény 71.§ (6) bekezdés e)pontjában meghatározott összeg. 
24. A készpénz kifizetés évente két részletben, minden év április 30. és 
augusztus 31. napjáig kerül utalásra, az ezen cafetéria-juttatást választó dolgozó 
részére. 

VII. Széchenyi Pihenő Kártya juttatás 
 

25. A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus 
utalványkártya formájában K & H Szép kártyát biztosít dolgozói részére. Az e 
juttatást választó három különböző alszámla között oszthatja meg az erre szánt 
összeget: 

a) Szálláshely: A cafetéria összeg keretéig, maximum Bruttó 200.000 Ft 
b) Vendéglátás: 150.000 Ft 
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c) Szabadidő: 75.000 Ft 
 

26. A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig feltöltésre 
kerülnek. 
27. Az új dolgozónak nyilatkoznia kell, más munkáltatótól részesül-e ilyen 
jellegű ellátásban, a kapott juttatásokat össze kell számolni, kedvezményes 
adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges. 

 

VIII. Egyéb rendelkezés 
IX.  

28. Jelen szabályzat 2017 január 25-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 
önkormányzat 31/2016.(IV.21.)KT határozattal elfogadott cafetéria szabályzata 
hatályát veszti. 
 

Határidő: azonnal 

7. Napirendi pont 
Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna Jegyzőt ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy 2017. januárban lépet hatályba az új törvényi 
rendelkezés, amelynek értelmében a korábbiakhoz képest most már az államtitkári 
illetményhez igazodnak a polgármesteri és alpolgármesteri tisztelet díjak. 2017-től a  
javadalmazás az államtitkár illetményének %-ában kerül megállapításra attól 
eltérni nem lehet. A törvénymódosítás alapján 500 lakosúnál kisebb település 
polgármester illetménye az államtitkári fizetés 30 %-ában van meghatározva, 
valamint 15 % költségtérítés illeti meg a törvény alapján. 
Az alpolgármester tiszteletdíja viszont a társadalmi megbízatású polgármester 
illetményének 90 %-át nem haladhatja meg. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
70%-os mérték megtartásával lett meghatározva az alpolgármester tiszteletdíja.  
Ennek az új törvényi szabályozásnak és a korábbi gyakorlatnak az ismertében kerültek 
megállapításra az illetmények az előterjesztett határozati javaslatban leírtak szerint. 
 
Petneházi Bálintné  polgármester  felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, 
hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
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Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester bejelentette személyes érintettségét és kérte a 
döntés hozatalból történő kizárását. 
Szavazásra kérte fel a képviselő-testületet, elsőként az érintettség miatti kizárásról 
kérte szavazzanak. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot:  

 
9/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Önkormányzati képviselő-testülete Petneházi Bálintné 
polgármestert kizárja a polgármester illetményének módosítása tárgyú 
előterjesztés döntéshozatalából. 

 
Határidő: azonnal  

 
Petneházi Bálintné polgármester szavazásra kérte fel a Képviselő-testületet a 
"polgármesteri illetmény" tárgyában. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 2 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangúan, 2 igen szavazattal – Petneházi Bálintné 
polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. §-ban 
foglaltakra figyelemmel Petneházi Bálintné főállású polgármester 
illetményét, 2017. január 1. napjától bruttó 299.150 Ft/hó, azaz 
kettőszázkilencvenkilencezer-százötven Ft/hó összegben állapítja meg. A 
polgármestert megillető költségtérítés mértéke 44.900 Ft/hó, azaz 
negyvennégyezer - kilencszáz Ft/hó. 

 
    Határidő: azonnal 

 
Nagy Sándor Zsoltné alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte az 
alpolgármesteri tiszteletdíj módosítása tárgyú döntéshozatalból történő kizárását.  
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Petneházi Bálintné polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az 
alpolgármester kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített 
többségű szavazatra van szükség.  

 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Zsolt Sándorné 
alpolgármestert kizárja az alpolgármesteri tiszteletdíj módosítása tárgyú 
döntéshozatalból.  
Határidő: azonnal  

 
Petneházi Bálintné polgármester kérte, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj 
módosítása tárgyú döntéshozatalról szavazzanak.  
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 2 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 2 igen szavazattal – Nagy Zsolt Sándorné 
alpolgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

                             Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt 
Sándorné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját, 2017. 
január 1. napjától bruttó 104.700,- Ft/hó azaz  száznégyezer - hétszáz   
Ft/hó összegben állapítja meg. Az alpolgármestert megillető költségtérítés 
mértéke bruttó 15.700,- Ft/hó azaz tizenötezer - hétszáz Ft/hó. 

 
                 Határidő: azonnal 
 
Petneházi Bálintné polgármester végezetül polgármesteri illetmény, valamint az 
alpolgármesteri tiszteletdíj fedezetének biztosítása tárgyában kérte fel a képviselő-
testületet szavazásra. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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13/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású 
polgármester illetményét és a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 

 
8. Napirendi pont 
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, az előterjesztésben részletesen leírta a 
szabadságolási tervét. Személyes érintettsége okán ismét kérte a döntéshozatalból 
történő kizárását. 
 
Petneházi Bálintné polgármester felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, 
hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás.  
A jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett.  
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy elsőként a döntéshozatalból történő 
kizárásáról szavazzanak. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Önkormányzati képviselő-testülete Petneházi Bálintné 
polgármestert kizárja a polgármester szabadságolási ütem terve 
döntéshozatalából. 

 
Határidő: azonnal  

 
 



 
 

21 
 

 
Petneházi Bálintné polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 
másodikként a polgármester szabadságolási ütem terve tárgyában szavazzanak. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 2 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 2 igen szavazattal – Petneházi Bálintné polgármester 
nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Petneházi Bálintné 
polgármester  2017.  évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak 
szerint fogadja el: 

 
Hónap 

 
Január 

Tervezett napok (tól-ig) 
 

2017. január 6. 

Napok 
 

1 
Február 2017. február 15-17. 3 
Március 2017. március 16-17. 2 
Április 2017. április 13-14. 2 
Május 2017. május 22-23. 2 
Június 2017. június 12-16. 5 
Július 2017. július 17-21. 5 
Augusztus 2017. augusztus 21-27. 5 
Szeptember 2017. szeptember 4-8. 5 
Október 2017. október 9-10. 2 
November 2017. november 23-24. 2 

 
December 

 
2017. december 21-22, 27-
29. 

5 

Összesen  39 

 Határidő: azonnal 
 
9. Napirendi pont 
Forrás biztosítása jutalom kifizetéséhez 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, a nyugdíjba vonuló Timár Teréz 
köztisztviselő jutalmazása tárgyában, illetménye 2 havi összegének megfelelő 
jutalom kifizetését javasolja munkájának elismeréseként. Timár Teréz 20 éves 
munkaviszonyát Csárdaszállás Községi Önkormányzat hivatalában töltötte el.  
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Petneházi Bálintné polgármester  felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, 
hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné  polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a határozati 
javaslat  elfogadását.  
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített határozati 
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a 
munkáltatói kezdeményezést, hogy Tímár Teréz köztisztviselő részére - 
nyugdíjba vonulása alkalmából - munkája elismeréseként kéthavi 
illetményének megfelelő összegű jutalom kerüljön kifizetésre. Az 
Önkormányzat a jutalom kifizetéséhez szükséges 415.050 Ft (340.200 Ft + 
22% szociális hozzájárulási adó) összeget működési célú támogatásként 
biztosítja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal részére, forrásaként 
az önkormányzat 2017. évi költségvetését jelöli meg. 

 
Határidő: azonnal 

 
10. Napirendi pont 
2017. évi Közfoglalkoztatási programok 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, az előző testületi ülésen a képviselő-
testület elfogadta, milyen közmunka programokra pályázik a település. 
Mezőgazdasági közmunkaprogramban foglalkoztatni kívánt létszám 18 fő, belvíz 6 fő, 
közút 10 fő. Jelenleg ezekre a közmunkaprogramokra lehet pályázni.  A 
mezőgazdaságban a következő termékeket kívánjuk termelni: napraforgó, burgonya, 
c i r o k , sárgarépa, petrezselyem, cékla, vöröshagyma, fokhagyma, főzőtök. A belvíz 
elvezetési programban folytatódik a betonelem gyártás, amelyeket a belvíz elvezető 
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csatornákban fognak elhelyezni. A közút programban járdaépítés vagy felújítás, és 
útkarbantartás lesz. 
Most már az energia fűz letermelése is szükségessé vált, ennek elvégzéséhez egy 
megfelelő gép beszerzését kellene megvalósítani. Ennek lehetőségeit kell 
megvizsgálni.  
Felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, hogy ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő- testületnek. 
   
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben rögzített határozati 
javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Start 
közmunka mintaprogramok 2017-2018. évi tervezetét.  

 
Határidő: azonnal 

 
11. Napirendi pont 
Vakok és Gyengénlátók támogatási kérelme 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, a kérelemben leírt szervezet kért 
támogatást, véleménye szerint biztosítani kellene egy kis összeget kérelmező részére. 
 
Nagy Zsolt Sándor alpolgármester kifejtette, véleménye szerinte csak Békés Megyei 
szervezeteket kellene támogatni. 
 
Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő elmondta, a maga részéről nem kívánja 
támogatni a kérelmezőt, mivel nem Békés Megyei szervezet. 
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Petneházi Bálintné polgármester felkérte, Kovalcsikné Bakucz Máriát ÜPEB tagot, 
hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Kovalcsikné  Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat a bizottság megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a szóban elmondott 
nemleges  határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak..  
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a szóbeli javaslatnak megfelelően nem 
kíván támogatást nyújtani kérelmezőnek az, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
18/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és 
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6. 
adósz.:18497221-1-07) részére nem kíván támogatást nyújtani. 

 
   Határidő: azonnal 
 
12. Napirendi pont 
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
működési hozzájárulása 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 
 
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, nagyon magasnak tartja a működési 
hozzájárulási költséget. Egy kisebb összegű emelés még indokolt lehetne de ez a 38,- 
Ft/fő nagyon magas összeg. 
 
Dr. Uhrin Anna jegyző ismertette az előterjesztés lényegi tartalmát, amikor Kondoros 
község vette át a társulás adminisztratív feladatait nem terveztek munkatárs 
foglalkoztatásával. Egy adminisztratív alkalmazottat kíván foglalkoztatni, akinek a bér 
költségeire és dologi kiadásokra lenne szükséges az összeg. Ez a kiegészítés fedezné 
a költségeket.    
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Kovalcsikné Bakucz Mária ÜPEB tag elmondta, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot a bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek. 
 
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. A 
jelenlevők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért kérte, hogy a testület 
hozza meg döntését. 
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2017. ( I. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 
 

Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a Körös-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás működéséhez 
szükséges 2017. évi 38 Ft/lakos összegű működési hozzájárulást nem 
fogadja el. 

 
 Határidő: azonnal 

 
13.Napirendi pont 
Bejelentések  
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése. 
 
Gulyásné Kádár Anna bizottsági tag megkérdezte a kerékpár út takarítása kinek a 
feladata. 
 
Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, az önkormányzat feladata a 
takarítás, amit elvégeztek. Sajnos a szélsőséges időjárás miatt a kétszeri takarítás 
ellenére is csak ilyen minőségben lehetett letakarítani. Belterületen is a többszöri 
takarítás és sózás után maradt lefagyott jégréteg az utakon, az erős fagyok miatt a só 
sem tudja biztosítani az olvadást. 
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, bejelentés. A jelenlevők részéről kérdés, 
bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a megjelenést és az ülés bezárta.  
 

K.m.f. 
 

              Petneházi Bálintné                                                   Dr. Uhrin Anna 
                  Polgármester                                                               Jegyző 

 
 

Kovalcsikné Bakucz Mária képviselő 
                                             Jegyzőkönyv hitelesitő 


