
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17. 

 

23/2019. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. ok-

tóber 28-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

1. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Nagy Zsoltné polgármester, Makai Zsigmond alpolgármester, 

Dobó Bettina, Fülöp Mihály, Gulyásné Kádár Anna önkormányzati 

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: Gál Anita 

 

Ülés időtartama: 13:00-14:10 

 

Nagy Zsoltné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 13 

órára összehívott ülésen. Köszöntötte a jegyzőt. 

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

jegyzőkönyvet Gál Anita vezeti. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Dobó Bettina 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 

105/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 



 

 

2. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli Dobó Bettina képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Zsoltné polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban szereplő sor-

rendben javasolja megtárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy 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 

106/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napi-

rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

1. Leköszönő polgármester egyösszegű juttatása 

2. Békési Kistérségi Társulási Tanácsába delegált személy megnevezé-

se 

3. Képviselői hordozható számítógépek beszerzése 

4. Csárdaszállás, Jókai utca 2. szám alatti szociális alapú bérlakásra 

benyújtott pályázat elbírálása 

5. Csárdaszállás, Dózsa György utca 30. szám alatti szociális alapú 

bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása 

6. Csárdaszállás, Csárda utca 11. szám alatti szociális alapú bérlakásra 

benyújtott pályázat elbírálása 

7. Csárdaszállás, Petőfi utca 17/3. szám alatti költség alapú bérlakásra 

benyújtott pályázat elbírálása 

8. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirend 

Leköszönő polgármester egyösszegű juttatása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/D. § (1) bekezdése értelmében a pol-

gármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelke-

zései szerint - új polgármester megválasztásával, vagy a tisztségről történő lemondás-

sal - szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű 



 

 

3. oldal 

juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi 

illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Javasolja, hogy a végkielégítést 

egészítsék ki háromhavi illetménynek megfelelő összeggel. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és javasolja 

a képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot. 

 

Nagy Zsoltné 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 

107/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete Petneházi 

Bálintné leköszönő Polgármester részére háromhavi illetményének 

megfelelő, 1056 ezer Ft összegű juttatást állapít meg. 

Az egyösszegű juttatás fedezetét Csárdaszállás Községi Önkormány-

zat 2019. évi költségvetéséről szóló Csárdaszállás Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rende-

let 4. § (2) bekezdés f) pontja szerinti, működési célú tartalék előirány-

zata biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirend 

Békési Kistérségi Társulási Tanácsába delegált személy megnevezése 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagja a Békési Kistér-

ségi Társulásnak. A társulási tanácsot a képviselő-testület által delegált tagok alkotják. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően határozatot kell hozni a delegált tag személyé-

ről. Általában ez a személy a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester. 

Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Nagy Zsoltné polgármester megkérdezte van-e kérdés hozzászólás. 

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

 

 



 

 

4. 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 

108/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Kis-

térségi Társulás Társulási Tanácsába Nagy Zsolt Sándor-

né polgármestert delegálja. A delegált tag  akadályoztatása ese-

tén Makai Zsigmond alpolgármester helyettesíti teljes jogkörrel.  

 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirend 

Képviselői hordozható számítógépek beszerzése  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy 2018. január 1. óta már törvény is köte-

lezi az önkormányzatokat az elektronikus ügyintézésre, azért az egyes szakrendszerek 

eléréshez, ügyek intézéséhez, a képviselőkkel és a képviselőknek a lakossággal való 

kapcsolat tartása érdekében is szükséges az elektronikus út biztosítását szolgáló inf-

rastrukturális feltételek megteremtése. Az előző ciklusban vásárol gépek már elavul-

tak, operációs rendszerük nem fejleszthető ezért azoknak a kiselejtezése és korsze-

rűbb gépek pótlása indokolt. 

Megkérdezte van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottságnak az a véleménye, hogy 

a képviselői munkához nem szükséges ilyen felszereltségű számítógép, ezért az a ja-

vaslatuk, hogy kérjenek új árajánlatot, amely olcsóbb kategóriájú. 

 

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 

109/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 

képviselői munkát támogató hordozható számítógépek leselejtezését. 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2013-2019 között használt, és idő-

közben amortizálódott netbook számítógépek selejtezését követő 

személyes használatra átadásáról gondoskodjon. 

 

 

 



 

 

5. oldal 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az új képvi-

selői munkát szolgáló hordozható számítógépek beszerzését elnapol-

ja. A novemberi képviselő-testületi ülésig történjen meg új árajánlat 

kérés alacsonyabb kapacitású gépek beszerzéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Zsoltné 

 

4. Napirend 

Csárdaszállás, Jókai utca 2. szám alatti szociális alapú bérlakásra benyújtott 

pályázat elbírálása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a Jókai utca 2. szám alatti önkormányza-

ti bérlakás bérleti szerződése lejár. A jelenlegi bérlő kérelmet nyújtott be a szerződése 

meghosszabbítása tárgyában. 

Elmondta, hogy ebben a lakásban évek óta nincs gázszolgáltatás. Az áramszolgáltatás 

jelenleg nincs a lakásban, a tartozása ki lett egyenlítve, azonban nem volt pénze a 

visszakötési díjat kifizetni, ezért tartozást nem tud felhalmozni. Lakbér tartozása nincs. 

Javaslata, hogy fél évre hosszabbítsák meg a szerződést. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy amennyiben nem tud tartozást fel-

halmozni és lakbér tartozása sincs a bérlőnek a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a bérleti jogviszony meghosszabbítását 6 hónapra. 

 

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 

111/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uhljár János 

Zsolt bérlő kérelmének helyt adva az 5621 Csárdaszállás Jókai utca 2. 

szám alatti szociális alapú bérlakás bérleti jogviszonyát 2020. április 

30. napjáig meghosszabbítja.   

 

Határidő: 2019. 11. 15. 

Felelős: Nagy Zsoltné 

 

 



 

 

6. oldal 

5. Napirend 

Csárdaszállás, Dózsa György utca 30. szám alatti szociális alapú bérlakásra be-

nyújtott pályázat elbírálása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a Dózsa György utca 30. szám alatti bér-

lakás bérleti szerződése lejár. A jelenlegi bérlő kérelmet nyújtott be a szerződése 

meghosszabbítása tárgyában. A bérlőnek lakbér illetve közüzemi tartozása nincs. Ja-

vasolja a szerződés meghosszabbítását egy évre. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a bérleti jogviszony meghosszabbítását 1 évre. 

 

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 

112/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Károly 

bérlő kérelmének helyt adva az 5621 Csárdaszállás Dózsa György utca 

30. szám alatti költség alapú bérlakás bérleti jogviszonyát 2020. októ-

ber 31. napjáig meghosszabbítja.   

 

Határidő: 2019. 11. 15. 

Felelős: Nagy Zsoltné 

 

 

6. Napirend 

Csárdaszállás, Csárda utca 11. szám alatti szociális alapú bérlakásra benyújtott 

pályázat elbírálása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a Csárda utca 11. szám alatti önkor-

mányzati bérlakás bérleti szerződése lejár. A bérlő kérelmet nyújtott be a szerződés 

meghosszabbítása tárgyában. A bérlőnek tartozása nincs, a lakás környezete viszont 

elhanyagolt nem megfelelően tartja rendbe. Kérte, hogy szavazzanak a határozati ja-

vaslatról. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy mivel a bérlő nem tartja rendben a 

bérlakást illetve annak környezetét azt javasolják, hogy 6 hónapra hosszabbítsák meg 

a szerződést és szólítsák fel a környezet rendbe tételére. 

 



 

 

7. oldal 

Nagy Zsoltné polgármester 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 

113/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dorkó Vik-

tor bérlő kérelmének helyt adva az 5621 Csárdaszállás Csárda utca 11. 

szám alatti szociális alapú bérlakás bérleti jogviszonyát 2020. április 

30. napjáig meghosszabbítja.   

 

Határidő: 2019. 11. 15. 

Felelős: Nagy Zsoltné 

 

 

7. Napirend 

Csárdaszállás, Petőfi utca 17/3. szám alatti költség alapú bérlakásra benyújtott 

pályázat elbírálása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a Petőfi utca 17/3. szám alatti önkor-

mányzati bérlakás bérleti szerződése lejár. A jelenlegi bérlő kérelmet nyújtott be a 

szerződés meghosszabbítása tárgyában. Lakbér illetve közüzemi tartozás nincs. Java-

solja, hogy egy évre hosszabbítsák meg a szerződést. 

 

Fülöp Mihály bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-

testületnek a bérleti jogviszony meghosszabbítását. 

 

Nagy Zsoltné polgármester 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 

114/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner Dá-

vid bérlő kérelmének helyt adva az 5621 Csárdaszállás Petőfi utca 

17/3. szám alatti költség alapú bérlakás bérleti jogviszonyát 2020. ok-

tóber 31. napjáig meghosszabbítja.  

  

Határidő: 2019. 10. 24. 

Felelős: Nagy Zsoltné 

 



 

 

8. oldal 

8. Napirend 

Bejelentések 

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a Dareh Társulási Tanácsának is tagja az 

önkormányzat, ezért ebbe a társulásba is egy személyt kell delegálnia a képviselő tes-

tületnek. Ebben az esetben is a polgármester vesz részt az üléseken, akadályoztatása 

esetén az alpolgármester. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslatról. 

 

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 

115/2019. (X.28.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dareh Tár-

sulási Tanácsába Nagy Zsolt Sándorné polgármestert delegálja. A de-

legált tag  akadályoztatása esetén Makai Zsigmond alpolgármester 

helyettesíti teljes jogkörrel. 

 

Nagy Zsoltné polgármester megkérdezte van-e valakinek még bejelentése. 

Bejelentés nem érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette. 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Nagy Zsoltné 

polgármester 

 Pap-Szabó Katalin 

jegyző 

   

 

 

 

 Dobó Bettina 

hitelesítő 

 

 


