
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17. 

 

20/2019. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. au-

gusztus 27-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

1. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester, 

Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond ön-

kormányzati képviselő, 

 

Tanácskozási   

joggal jelen van: Pap-Szabó Katalin jegyző, 

 

 

Meghívottak: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi vezető, Harmatiné Beinschródt Mária 

kirendeltség vezető valamennyi napirendhez 

 

                                 a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyv 

vezető: Kovácsné Bőtsch Anita 

 

Ülés időtartama: 13:00-13:45 

 

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 

13 órára összehívott ülésen. Köszöntötte az jegyzőt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 5 fő. A 

jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Kovácsné Bőtsch Anitát bízta meg. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt. 

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 



 

 

2. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban szerep-

lő napirendeket kiegészíti két napirendi ponttal. A Magyar faluprogram keretében 

„Győzelem utca felújítása Csárdaszálláson” illetve a Magyar faluprogram keretében 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című napirenddel.  Felkérte a 

képviselőket, hogy a kiegészítésekkel határozzák meg az ülés napirendjét. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napi-

rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 

2. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi tevékenységéről 

3. " A Magyar Falu Program keretében "Temető fejlesztése". 

4. " A Magyar Falu Program keretében “Kistelepülések járda építésé-

nek felújításának anyagtámogatása " 

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

              6. A Magyar faluprogram keretében „Győzelem utca felújítása Csár    

daszálláson” 

7. Magyar faluprogram keretében „Eszközfejlesztés belterületi közte-

rület karbantartására 

8. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirend 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az első félévben a bevételek 

62,8%-ban még a kiadások 56,5%-ban teljesültek. A beszámolóban részletezésre ke-

rültek a kiadások és a bevételek. 

 



 

 

3. oldal 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra a költségvetési beszámolót. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett ezért kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a tele-

pülés 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszá-

molót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirend 

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékeny-

ségéről 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a beszámolóban a Közös Önkor-

mányzati Hivatal mindhárom Kirendeltség munkája részletezve van. 

Azonban ő a Csárdaszállási Kirendeltség munkáját szeretné értékelni. A kirendeltség 

dolgozóinak munkájával teljesen meg van elégedve, lelkiismeretesen dolgoznak. 

Nagyon sokrétű feladatot látnak el, így a munkájukat az nagyon nehezíti. De próbál-

ják az ügyfelek problémáit maximálisan megoldani. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett ezért kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 



 

 

4. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyoma-

endrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szó-

ló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirend 

" A Magyar Falu Program keretében "Temető fejlesztése" 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a település temetőjének ravatalo-

zója régen épült. A tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van és a belső térben is 

régi padló van, amit most pályázati forrásból szeretnének felújítani. 

Önerőre nincs szükség azonban a pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntésre 

van szükség. Összesen 3 228 993 Ft összegre szeretnének pályázatot benyújtani, 

amelynek határideje 2019. szeptember 5. 

 

Nagy Zsoltné alpolgármester megkérdezte, hogy a munkálatok elvégzésére mi a ha-

táridő. 

 

Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, hogy a határidő 2021. június 

30. Illetve elmondta, hogy a jövő évben folytatódnak a pályázati lehetőségek. Ameny-

nyiben most nem lesz sikeres a pályázat akkor jövőre újra be lehet nyújtani az igény-

lést. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében Temető fejlesztése című 

pályázati felhívásra a Csárdaszállási ravatalozó felújítása érdekében. A 

projekt összköltsége 3 228 993 Ft, amelynek teljes összegére az Ön-

kormányzat támogatási igényt nyújt be. 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

 

5. oldal 

4. Napirend 

" A Magyar Falu Program keretében “Kistelepülések járda építésének felújítá-

sának anyagtámogatása " 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a pályázat elnyerése esetén a Már-

tírok útja teljes járda felújítását és a Petőfi utca egyik oldalának a járda felújítását ter-

vezik. Ebben a pályázati kiírásban csak az anyag költségre lehet pályázni, a munkadíjat 

saját forrásból kell kifizetni, amelyet a megvalósítás évében a költségvetésbe be kell 

tervezni. A projekt összköltsége 5 267 975 Ft, amelyből 2 210 899 Ft az anyagköltség 

és a 41 910 Ft kötelezően biztosítandó nyilvánosság díj. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
  

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében “Kistelepülések járda épí-

tésének felújításának anyagtámogatása” című pályázati felhívásra a 

belterületi járdák felújítása érdekében. A projekt összköltsége 5 267 

975 Ft, amelyből 2 210 899 Ft az anyagköltség és a 41 910 Ft kötele-

zően biztosítandó nyilvánosság díjra az Önkormányzat támogatási 

igényt nyújt be. 

   

Határidő: azonnal 

 

5. Napirend 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, hogy a 2014-ben megválasztott helyi választási 

bizottság tagjainak megbízatása az általános választásra megválasztott választási bi-

zottság alakuló ülésével megszűnik. Ezért javasolja a helyi választási bizottság tagjai-

nak a határozati javaslatban szereplő személyek megválasztását. 

 



 

 

6. oldal 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
  

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a vá-

lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  23.§-ban meghatározott 

hatáskörében eljárva a Csárdaszállási Helyi Választási Bizottság  

tagjának: 

 

Runa Andrásné Csárdaszállás, Petőfi utca 10. 

Bobályné Mező Edit Csárdaszállás, Arany János 4. 

Magyar Alíz Csárdaszállás, Tanya 29. 

Erdei Lilla Csárdaszállás, Kossuth 53. 

Wágner Zsoltné Csárdaszállás, Mártírok u. 22. 

  

póttagjának : 

Békési Bálint Csárdaszállás, Kossuth 16. 

Horváth Bettina Csárdaszállás, Petőfi 17/4. 

szám alatti lakosokat választja meg. 

  

Határidő: azonnal 

 

6. Napirend 

Magyar faluprogram keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karban-

tartására  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy megjelent a Magyar Falupályázat 

keretében az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című pályázati 

kiírás. A pályázat keretében fűnyíró traktort szeretnének vásárolni felszerelhető hótoló 

lappal. Az Alfa-Géptől kaptak árajánlatot, amely 3 924 300 Ft, amelyhez hozzá jön 

még a 41 910 Ft kötelezően biztosítandó nyilvánosság díj. Így összesen 3 966 210 Ft-

ra szeretnének pályázatot benyújtani. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 



 

 

7. oldal 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében „Eszközfejlesztés belterü-

leti közterület karbantartására” című pályázati felhívásra. A projekt 

összköltsége 3 966 210 Ft, amelynek teljes összegére az Önkormány-

zat támogatási igényt nyújt be. 

 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

A Magyar faluprogram keretében „Győzelem utca felújítása Csárdaszálláson” 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Magyar Faluprogram keretében 

lehetőségük van Csárdaszálláson a Győzelem utat felújítani. A pályázat összköltsége 

28 861 891 Ft, amelynek teljes összegére pályázatot nyújtanak be. A felújításhoz szük-

séges tervdokumentációt a Nagy és Társai Bt. készíti el. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Hozzászó-

lás nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2019. (VIII.27.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu program keretében „Önkormányzati tulajdonú 

utak felújítása”című pályázati felhívásra. A projekt összköltsége 

28 861 891 Ft, valamint az összes elszámolható költség 3,8%-ra 

(1.096.752 Ft.) összesen 29.958.643 Ft-ra az Önkormányzat támogatá-

si igényt nyújt be. 

 

Határidő: azonnal 

 



 

 

8. oldal 

8. Napirend 

Bejelentések 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése. Bejelentés nem érkezett, ezért meg-

köszönte a jelenlétet és az ülést bezárta. 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Petneházi Bálintné 

polgármester 

 Pap-Szabó Katalin 

jegyző 

   

 

 

 

 Kovalcsikné Bakucz Mária 

hitelesítő 

 

 


