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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Csengele Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés  

 időpontja: 2019. szeptember 16. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme 

(6769 Csengele, Petőfi u. 13.) 

minősítése: nyílt 

jellege: rendes 

sorszáma: 2019/16 

 
Jelen vannak: 
 Kormányos Sándor polgármester 

Csókási Zoltán alpolgármester, képviselő 

Katona Attila képviselő 

Lantos István képviselő 

Longa István Antalné képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Buduczkiné Sági Ildikó jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Varga Árpád képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
 
Kormányos Sándor polgármester: Köszöntöm Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető 
vendégünket, szervusz Évike. Ha jól hiszem majd kérünk tőled egy pár szót az Óvodáról. 
 
Tóth Andorné Farkas Éva óvodavezető: Köszönöm, hogy itt lehetek köszöntöm a Tisztelt 
Testületet. Igen, az egyik napirendi pont az hozzám tartozik. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Az első teendőnk a nyílt ülésen, hogy a napirendi pontokat 
elfogadjuk. 
1./ 2019 (II.14.) Önk. Költségvetési rendelet módosítása 
2./ Polgármester jutalmazása 
3./ Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye – óvoda 
4./ Póttag választása a Csengelei 001-es számú szavazatszámláló bizottságba 
5./ Szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet   
6./ Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
7./ Magyar Falu Program keretében kiírt „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
86/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: Napirendi pont elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont nyílt ülésen 
történő megtárgyalását: 
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1.) Önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 
2.) Polgármester jutalmazása 
3.) Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az óvodában 
4.) Póttag választása a csengelei 001 számú szavazatszámláló bizottságban 
5.) Szociális tűzifa rendelet 
6.) Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
7.) Magyar Falu Program tanyagondnoki busz pályázatnak a beruházása 
8.) Egyebek 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Kormányos Sándor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Kormányos Sándor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
Kormányos Sándor polgármester: Én napirend módosítás szeretnék kérni. A 2. számú napirendi 
pontot, kérném törölni a napirendi pontok közül. Ez nem más, mint a polgármester jutalmazása. 
Ennek a döntésnek a meghozatalát a következő időszakra szeretném áttenni, hiszen még az is 
ennek a költségvetési évnek a része lesz. Amennyiben ezzel egyetértetek, kérem jelezzétek 
kézfenntartással.  
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. Tehát a 2. számú polgármester jutalmazása című sort 
azt töröltük a mostani gyűlésünk anyagából. 
Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
87/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: Napirend módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a napirend módosítását. A 
polgármester jutalmazása című határozati javaslatot leveszi a napirendi pontok közül. 
 
A határozatot kapja: 
1.) Kormányos Sándor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pénzügy helyben 
4.) Irattár 
 
1. napirendi pont: Önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 
 
Kormányos Sándor polgármester: Az első napirendi pont a költségvetési rendelet módosítása. 
Ádám Renáta, Renike, kérlek tedd meg, hogy ismerteted ezt velünk röviden. 
 
Ádám Renáta pénzügyi tanácsos: Köszönöm. Mindenki megkapta az anyagot és áttekinthette. 
Akkor, most június 30.-i módosításra kerülnének az előirányzatok. A 2019. évi költségvetéshez 
képest, amit elfogadtunk bevételi-kiadási összeg az most 42 857 000 Ft-tal csökkent. Ennek, több 
oka is van. Egyrészt a pénzmaradványok nem annyira teljesültek, mint az előirányzatunk. Főleg az 
önkormányzatnál ugye jelentősen csökkent. Az Ovinál viszont növekedett, több a pénzmaradvány 
mint amit terveztünk. Szükség volt a módosításra még a Hivatalnál egyrészt a választások miatt, 
mert érkeztek a Nemzeti Választási irodától pénzeszközök, ami miatt a személyi kiadások oldalon a 
személyi juttatásokat, illetve járulékokat is állnunk kellett, tiszteletdíjat, megbízási díjat és ilyen 
egyéb kiadások voltak. Az Ovinál átcsoportosítási feladatok voltak. Bölcsődei pótlékok voltak. 
Önkormányzat részéről pedig a közfoglalkoztatásnál is előirányzat módosítás volt. Nagyobb 



oldal: 3/10 

eszközök is beszerzésre kerültek. A nonprofit szervezeteknél is voltak változások, így ennek az 
előirányzatának is voltak módosításai. 
 
Tóth Tibor képviselő: Mennyi az a pénz amink van? 
 
Kormányos Sándor polgármester: Ehhez le kell ülni átszámolni mindent. Én, nagyon szívesen 
leülök bárkivel egy hónap múlva és minden forinttal elszámolok. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Azért hívtam ide Szaniné Bakacsi Henriettát, hogy számoljon 
be nekünk arról, van e az önkormányzat pénzügyi stabilitásával bármi probléma? 
Látsz-e most esetleg valamit, hogy a pénzügyi stabilitásunkkal probléma lenne, 
fizetőképességünkkel probléma lenne? Van-e olyan projektünk ebben a pillanatban, ami nincsen 
kifizetve? 
 
Szaniné Bakacsi Henrietta gazdasági vezető: Nincs, nincs. Minden teljesen rendben zajlik, 
mindent pontosan fizetünk, mint ahogyan ez eddig is volt. A helyzet változatlan, ha lehet így 
mondani. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Rendben, nagyon köszönöm. 
 
Tóth Tibor képviselő: Még csak annyit. Voltak itt kintlévőségek ilyen adó előlegekkel 
kapcsolatban. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Az adóügyek az mindenkori jegyzői feladat. És jegyző úr látta 
el a tevékenységeket. Erre Tóth Tibor jegyző úr tud választ adni. Az adó ügyekkel kapcsolatos 
mindenféle dolog jegyzői hatáskör és jegyzői hatáskörbe való belenyúlás törvénytelen mert 
adótitkot sért. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Bocsánat, még csak annyit szeretnék pontosítani, hogy név nélkül 
lehetséges beszámolni a helyi adóztatásról. Pusztaszeren mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy adó 
nemenként feltüntetjük, tehát kap egy írásbeli tájékoztatást a képviselő testület, arról, hogy néz ki 
az adóerő képességünk. Tehát név nélkül akár egészen részleteiben is meg tudják tárgyalni. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Tehát én a léptékét tudom megmondani ebben a pillanatban 
az adózásnak, tehát abból látom, hogy a bevétel beérkezett e, mivel az átvezetés hozzám tartozik. 
Ebből látom, hogy mi történt Csengelén, hogy valami nem folyt be, vagy valami befolyt, mert ez 
léptékeiben látszik. Én ennyiről tudok jelen pillanatban tájékoztatást adni, többről nem. 
Ez jegyzői hatáskör, a jegyzőnk jelenleg 28 nap szabadságon van a helyettesítő jegyző jelen 
pillanatban ennek a kérdésnek a megválaszolására nem alkalmas, hiszen még most érkezett 
hozzánk. Ettől fogva a későbbi jogszerűséget is vagy jogszerűtlenséget is majd az a megfelelő 
hely, és megfelelő bíróság fogja eldönteni, hogy minden jogszerűen született-e ebben az 
időszakban. Én nem hoztam és nem is hozok ilyen döntést, mert nincsen aláírási jogom benne. 
Tehát a jegyző úr tartozik felelősséggel a döntéséért. Jó, akkor köszönöm szépen. Van e esetleg 
valakinek kérdése a költségvetési rendelet módosításához tartozó ponttal kapcsolatban? 
Kérem, aki elfogadja a módosítást kézfenntartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk. Ellenszavazat, tartózkodás nincsen. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

CSENGELE KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2019./IX.16./ K. T. SZÁMÚ 

RENDELETE 
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CSENGELE KÖZSÉG 1/2019.(II.14.) ÖNK. RENDELETTEL ELFOGADOTT 2019. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(A hivatkozott önkormányzati rendelet a mellékletével egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
2. napirendi pont: Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az óvodában 
 
Kormányos Sándor polgármester: Kérlek Évike, röviden számolj be nekünk. De először van egy 
kis térő, azzal kapcsolatban kérlek válaszolj. A faluban szembejött velem egy probléma. Nem érti a 
falu, hogy mi történt egy pár évvel ezelőtti 4 és fél milliós bizonytalansággal. Én most szeretném 
mindenkivel tisztázni ezt a kérdést. Az alap probléma a gyerekek lejelentésével volt. Erre szóbeli 
válasz érkezett akkor az Államkincstártól. Ez a válasz másfél év után megváltozott és azt mondta a 
Magyar Államkincstár, hogy mivel nem volt jelentés szeptember elsején ezért ezt a 4 és fél millió 
forintot vissza kell fizetni.  
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvoda vezető: Igen Polgármester Úr, ez így volt. Csak annyit tennék 
hozzá, hogy mi akkor még egységes óvoda és bölcsődeként működtünk, tehát volt 5 olyan 
bölcsődés korú gyermekünk, akit fel tudtunk venni az óvodás csoportban. Majd többszöri az 
Oktatási Hivatal felé irányított szóbeli és írásbeli kérdéssel, amiben én kérdeztem, hogy a 
bölcsődéseket, akik nem óvodás korúak azokat be kell-e jelenteni az informatikai rendszerben, 
amiben az óvodások bejelentésre kerülnek? Mindig az volt a válasz, hogy nem kell. Erre csak az 
óvodásoknál van szükség. Később mikor a pénzügyi ellenőrzés megtörtént, akkor már az ellenőrök 
azt mondták, hogy a bölcsődéseket igenis be kellett volna jelenteni. De ezek a gyerekek be voltak 
írva, és fizikailag is ott voltak. Csak ezen az Oktatási Hivatal által vezetett elektronikai rendszeren 
nem voltak bejelentve, mivel nekünk azt mondták, hogy ezt nem kell megtenni. 
 
Szaniné Bakacsi Henrietta gazdasági vezető: Csak a Kincstár ugye összevetette a beírási 
naplót a gépről leszedett listákkal és ezek nem egyeztek. Az ő olvasatukban az egységes óvoda 
bölcsőde óvodának minősül, tehát minden gyermeket 5 napon belül a KIR rendszerben jelenteni 
kell. Igazából még az Oktatási Hivatal sem tudta kezelni ezt az egységes Óvoda bölcsődét. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Igen, de ezt a két évvel ezelőtti ügyet most már le kell 
zárnunk. Többszöri tárgyaláson vagyok túl és ezt a 4 és fél millió forintot nekünk nem kellett 
kifizetni. A Magyar Államkincstár elfogadta a technikai hibát. Higgyétek el mindenről tudni fogtok a 
továbbiakban is, mint ahogy eddig is. Évike akkor kérlek az ellenőrzésről. 
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető: Szóval akkor most az ellenőrzésről. Az előző nevelési 
évben intézményünk, illetve én, mint vezető komoly szakmai pedagógiai ellenőrzésen estünk át, 
amely egy igencsak átfogó ellenőrzés. Ez a tanfelügyeleti ellenőrzés. Annyit kell erről tudni, hogy 
minden köznevelési intézményben készült egy tanfelügyeleti kézikönyv és különböző dolgokat 
vizsgálnak. Az Óvodában vezetői ellenőrzés is végbement, ahol még a Polgármester Úrral is interjút 
készítettek. Úgy gondolom, hogy nagyon szép eredménnyel zártuk az ellenőrzést. Viszont nekünk 
is vannak olyan területeink, amelyekre még az eddigieknél is jobban kell figyelnünk még jobbá kell 
tennünk ezeket. Ezt a fejlesztési tervet adtam most át a képviselő testületnek, ezt meg tudják 
most tekinteni. Hiszem, hogy a következő ellenőrzéskor, már ezeket is hiba nélküli területeknek 
fogják tekinteni. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon köszönöm. Gratulálni szeretnék neked ahhoz, hogy 
az Óvoda és Bölcsőde ilyen jól tudott működni az elmúlt 5 évben. Úgy hiszem, hogy az elmúlt 5 
évben sikerült elérnünk a legnagyobb célt, hiszen be tudtuk hozni a gyermekeket a közösségbe. 
Rengeteg rendezvény és program színesíti a kicsik életét ezt nagyon köszönjük neked/nektek. 
Nagyon örülök, hogy most már a szülők is magának érzik az óvodát. 
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető: Köszönöm szépen Polgármester úr az őszinte, dicsérő 
szavakat. Mindez úgy működhet, ha partnerek vagyunk. Fontos, hogy megbeszéljük a problémákat 
és változtassunk.  Ezzel kezdtem a kollégáim felé is, hogy egy dolog biztos a változás.  
 
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon köszönjük. Van még egy dolog, ami ehhez 
kapcsolódik. Falu Fejlesztési Program keretében Óvoda kerítés újítására pályázatot nyújtottunk be. 
 
Lantos István képviselő: Az elmúlt 2-3 évben egyre többször vehettünk részt az Óvoda 
szervezésében rendezvényeken. Volt itt őszi szüretelés, Márton napi mulatság, fáklyás felvonulás 
és sok minden más is. Köszönjük nektek Évike, hogy ilyen sokszínű programmal gazdagítottátok 
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kis falunk életét. Úgy gondolom, hogy a hab a tortán most az Ovi bál lesz, ahová én már személy 
szerint meg is vettem a jegyemet, köszönöm ezt nektek. Örülök, hogy el tudott indulni egy ilyen 
összefogás és örülök, hogy ez híd lehet az iskola és az óvoda között. 
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető: Nagyon köszönjük. Ezt csak a szülőkkel 
együttműködve tudjuk megvalósítani. 
 
Longa Istvánné képviselő: Én szeretnék még visszatérni az ellenőrzés értékelésére.  Az iskola és 
az óvoda területén is minden dokumentumot átnéznek ilyenkor több évre visszamenőleg. Több 
embert megkérdeznek ilyenkor, hogy mondják el véleményüket. Mi is átestünk ezen, ezért most 
áttanulmányoztam az Óvoda véleményezését. Nagyon jó véleményt alkottak az óvodáról, az óvoda 
szakmai munkájáról. Egyetlen egy hibát olvastam ki, amely az adminisztrációhoz kötődik. Az 
egyetlen egy fejlesztendő terület, hogy az adminisztráció pontosságát kell fejleszteni. Ezért én csak 
nagyon-nagyon gratulálni tudok az Óvoda munkájához. 
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető: Mártika, nagyon köszönöm a kiegészítésedet. Azért 
volt ez most nagyon fontos, mert szakmailag te tudod, te átélted már ezt a helyzetet. 
 
Tóth Tibor képviselő: Az óvoda nagyon harmonikus, látom, hogy nagyon szép, rendezett a 
környezete is. Én csak gratulálni tudok Évike ahhoz, ahogyan vezeted az intézményt és nagyon 
köszönöm az élményt, amit ott kapok. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Van e még valakinek kérdése, 
hozzáfűzni valója?  
 
Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető: Nagyon köszönöm Polgármester Úr. A dicséreteket 
továbbítani fogom a kollégáimnak is, hiszen mindig egy jó szó ad erőt a további kitartáshoz. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Köszönöm, akkor amennyiben Évike beszámolóját a 
tanfelügyeleti ellenőrzésről elfogadjuk kérem kézfenntartással jelezzétek Köszönöm, megállapítom, 
hogy a jelenlévők a beszámolót egyhangúlag elfogadták. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Évike, 
nagyon köszönjük. Kitartást kívánunk neked. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
88/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az óvodában 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az 
óvodában” című napirendi pontról szóló beszámolót megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért és 
azt elfogadja.   
 
A határozatot kapja: 
1.) Kormányos Sándor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető 
4.) Irattár 
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3. napirendi pont: Póttag választása a csengelei 001. számú szavazatszámláló 
bizottságban 
 
Kormányos Sándor polgármester: Következő napirendi pont: Póttag választása a csengelei 001. 
számú szavazatszámláló bizottságba. 
 
Tóth Tibor képviselő: Nekem el kellene mennem egy kis időre. Visszajöjjek még? 
 
Kormányos Sándor polgármester: Persze, persze, gyere. Mennyi idő kb. neked? 
 
Tóth Tibor képviselő: Ez 5-8 perc lesz és jövök. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Akkor megvárunk. 
 
Tóth Tibor Képviselő elhagyta a képviselői termet. 
5 képviselő taggal továbbra is határozatképes a testület.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az 001. számú szavazatszámláló bizottságba póttag választása 
történik.  Az írásbeli anyagban is megnevezésre került Kornócziné Sisák Mónika. Én Őt 
terjeszteném a tisztelt képviselő testület elé, mint megválasztandó póttagot. 
 
Kormányos Sándor polgármester: Rendben, akkor aki elfogadja Kornócziné Sisák Mónikát a 
001. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának póttagjaként, kérem jelezze 
kézfenntartással. Megállapítom, hogy a jelenlévők 5 szavazattal elfogadták. Ellenszavazat, 
tartózkodás nincs. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
89/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: Póttag választása a csengelei 001. számú Szavazatszámláló Bizottságba 
 

H a t á r o z a t 
 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. §-ában foglaltak alapján a csengelei 001. számú Szavazatszámláló Bizottság 
Póttagjának Kornócziné Sisák Mónika 6765 Csengele, Arany J. utca 4. szám alatti lakost 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 
 
Erről értesül: 
1./ Kormányos Sándor Polgármester 
2./ dr. dr. Jaksa Tibor aljegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 
3./ A csengelei 001. Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
4./ Irattár 
 
4. napirendi pont: Szociális tűzifa rendelet 
 
Kormányos Sándor polgármester: Következő napirendi pontunk a szociális tűzifa rendelete. 203 
m3-re pályázhatunk most, ezt meg is tennénk engedelmetekkel. A hozzá kapcsolódó önerő 
hozzáadásával ezt szét tudjuk osztani a csengelei lakosok között, mint ahogy az eddigi években is 
volt. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Kérem, aki elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a jelenlévő 5 fő elfogadták. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
      10/2019.(IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG JUTTATÁSÁRÓL 
 

(A hivatkozott önkormányzati rendelet a mellékletével egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
5. napirendi pont: Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
 
Kormányos Sándor polgármester: A következő Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat. A 
korábbi években is csatlakoztunk már, nincs ez most sem másképp. 

Lantos István képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy mi a pályázat leadási határideje? 

dr. Jaksa Tibor aljegyző: Egyelőre, meg kell várni a pályázati kiírást, abban fog szerepelni 
minden adat. Jelenleg arról szól a dolog, hogy a 2019/2020-as tanévben a Csengele Községi 
Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica programhoz. A diákok számára elérhető pályázati 
kiírás csak ezek után fog szerepelni az önkormányzati portálokon. 

Kormányos Sándor polgármester: Kérem, aki egyetért a csatlakozással kérem kézfenntartással 
jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúlag 5-en elfogadták. Ellenszavazat, tartózkodás nincsen. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
90/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
 

H a t á r o z a t 
 
Csengele Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozást, hogy segítse a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat, az anyagi 
segítségnyújtás eszközével. 
  
Erről értesül: 
1./ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 1244 Budapest, Pf.: 920. 
2./ dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3./ Kormányos Sándor polgármester 
4./ Irattár 
 
6. napirendi pont: Magyar Falu Program keretében kiírt „Falu- és tanyagondnoki 
szolgálat támogatása” 
 
Kormányos Sándor polgármester: Következő. Magyar Falu Program „Falu- és Tanyagondnoki 
szolgálat támogatása” tanyagondnoki busz vásárlási lehetőség. Mindenképpen szeretnénk élni a 
beadási lehetőséggel. 
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Katona Attila képviselő: Használtat lehet venni? 
 
Kormányos Sándor polgármester: Nem lehet. Előzetes számítások alapján 5 millió forintunk 
van, lehet többre is de a 8 millió a talán megcélozható kategória. A 10 millió az a kétes kategória, 
várakozó listás. Egy busz 10 millióba kerül, én azt mondom, hogy a 8 milliós kört próbáljuk meg. 
Így maximum 3 milliót kellene hozzátenni. A buszok 8-14 millióba kerül. Ford 10-11 millió a 
Wolksvagen 14 millió. Az előzetes egyeztetések alapján induljunk el a 8 milliós vonalon, ha 
tartaléklistára kerülünk, legalább megpróbáltuk. Olyan nincsen, hogy 10 milliót kértél 8 milliót 
adunk, amennyit „kértünk” azt vagy ide adják vagy tartalék lista. Az 5 millióval az a probléma, 
hogy ahhoz 5 milliót kellene hozzá tenni. 5 millióból már egy 4-5 éves használt buszt már tudunk 
venni és azzal semmi kötelezettségünk nincs. Nincs elszámolási kötelezettség. Tehát én arra kérlek 
benneteket, hogy 8 millióra adjuk be ezt a pályázatot, amennyiben nem nyerünk bocsánat tartalék 
listára kerülünk azt elfogadjuk. És azt a pénzt, amit erre fordítottunk volna rá fordítjuk egy 
használt buszra. Ha megnyerjük a 8 milliót akkor hozzá teszünk 2-3 millió forintot és veszünk egy 
kisbuszt belőle. Érthető-e, amit elmondtam? Illetve mi a véleményetek róla? 
 
Lantos István képviselő: Nekem megfelel így. 
 
Csókási Zoltán alpolgármester: 15 millióig lehet kérni, ha jól értem.  
 
Kormányos Sándor polgármester: Igen, de az esély egyértelműen nagyobb, ha nem a 
maximális összeget kérjük. Ehhez szeretném most kérni Kucsora Boglárkát, hogy jöjjön be és 
mondjon pár szót, pontosítson, ha szükséges. 

Kucsora Boglárka pályázati koordinátor: A pályázati felület csak arról tájékoztat minket, hogy 
csak egy testületi határozatra van szükség a pályázat benyújtásának szándékáról. Nincsenek benne 
konkrét kikötések. 

Kormányos Sándor polgármester: Rendben köszönjük Bogi. A buszt valahol 10-11 millió forintig 
szeretnénk megvásárolni, amennyiben lehetséges lesz. 

Longa Istvánné képviselő: Mennyi önerő szükséges? 

Kormányos Sándor polgármester: Nem kell önerőt vállalni, csak azt kell eldönteni, hogy milyen 
összegre pályázunk. Tehát kérem akkor, hogy aki elfogadja az kézfenntartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a jelenlévők egyhangúan 5-en elfogadták. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
91/2019.(IX.16.) határozat 
 
Tárgy: MFP-TFB/2019 kódszámú Magyar Falu Program keretében kiírt „Falu- és 
tanyagondnoki szolgálat támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat 
benyújtása 

 
H a t á r o z a t 

 
1. Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a MFP-TFB/2019 kódszámú Magyar Falu Program keretében kiírt „Falu- és 
tanyagondnoki szolgálat támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra. 
2. A pályázat célja 1 db 9 személyes szgk beszerzése a tanyagondnoki feladatellátás céljára 
3. Pályázat során 8.000.000 Ft támogatási összeg benyújtása feletti maximum 4.000.000 Ft 
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal az önerő biztosítására. 
 
Erről értesül: 
1./ Pályázat kiírója 
2./ Kormányos Sándor polgármester 
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RENDELETEK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
9/2019.(IX.16.) Önkormányzati 
rendelete 
 

Önkormányzati költségvetési rendelet 
módosítása 
 

azonnal 

10/2019.(IX.16.) Önkormányzati 
rendelete 

Szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 

azonnal 

 
 

HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
86/2019.(IX.16.) határozat Napirend elfogadása azonnal 
87/2019.(IX.16.) határozat Napirend módosítása azonnal 

88/2019.(IX.16.) határozat 
Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye az 
óvodában 
 

azonnal 

89/2019.(IX.16.) határozat 
Póttag választása a csengelei 001. számú 
szavazatszámláló bizottságban 
 

azonnal 

90/2019.(IX.16.) határozat Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
 

azonnal 

91/2019.(IX.16.) határozat 
Magyar Falu Program tanyagondnoki busz 
pályázatnak a beruházása 
 

azonnal 

 
 
 
 
 








