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Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, aljegyző asszonyt! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, hogy a 
megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi 
ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

1/2015.(I.21.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. január 21-ei ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
 
Fialka György polgármester: a tavalyi esztendőre visszanyúlva, korábbi testületi ülés 
határozata alapján Csépa önkormányzata 229 m3 erdei tűzifa beszerzésére kapott lehetőséget, 
amely december 16 és 2015. február 10 között szétosztásra kerül. 
Decemberben több karácsonyi rendezvényen vettem részt, amelyre munkahelyi közösség, 
iskola, idősek otthona hívott meg. 
A két ünnep között Balatonszárszóra utaztam, felmérni a tető felújításra szoruló épületet, 
rajzot is készítettem, a költségvetés is elkészült. 
Január 4-én Ipolynyéken Dombi Ferenc atya, kanonok úr 100. születésnapjának 
megünneplésén vettünk részt többen a településről. Az önkormányzatunk szervezte és 
bonyolította le a látogatást, és küldöttségünk átadhatta ünnepélyes keretek között Csépa 
szülöttének Csépa község díszpolgára címet.  
Ezt követő napon Balatonföldváron voltam, mert a szárszói üdülő melletti beépítetlen területet 
megvásárlásra felajánlották önkormányzatunknak, 18 millió forintért. Az önkormányzatunk 
elővásárlási jogát fenntartja, de ajánlatot nem tettünk. 



Január 9-én a Szolnok Megyei Néplap szerkesztőjével folytattam beszélgetést, ezután az 
újságban több cikk jelent meg a településünkről. 
Mezőtúron két kolléganővel vettem részt egy ankéton, ahol a költségvetésre vonatkozó 2015. 
évi szabályokat ismertették. 
Ezt követő napon Kassai László úriemberrel beszéltem Budapesten, aki kutatásába és 
gyűjteményébe nyertem betekintést, jelen munkájában fel akarja használni Pataki Emil volt 
csépai lakosnak 38 oldalas kéziratát, amely a birtokában van, és a család élő tagjaival vettem 
fel a kapcsolatot a szerzői joghoz hozzáférhessen. Csetényi Mihályné könyvét ajándékba 
vittem. Kassai Úr elmondta, hogy szeretne együttműködni a testülettel és a tanárnővel. 
Cibakházán a faluturizmussal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 
Ma TÖOSZ ülésen a polgármester jogállásáról és önkormányzati kérdésekről volt szó. 
Jelen pillanatban 28.094.000 Ft van a számlánkon, ezt terhelő kötezettségeink pl. a szoc 
tűzifa, óvoda tető felújítás, mintegy 10 millió forint pénzkészlet, ami likviditási problémáinkat 
engedi kezelni. 
Amennyiben van kérdésük, kérem tegyék fel. Ha nincs, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják 
a tájékoztatóm. Megállapítom 7 igennel a testület egyhangúlag elfogadta a polgármesteri 
tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete 

 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az írásos anyagot. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő a pü. Biz. elnöke: a tárgyalás során előtérbe került a 2015. 
évi költségvetési rendeletünk, mely a központi előírások ismeretében készült el. A tervezet 
előkészítésénél a pénzügyi szakember figyelembe vette az önkormányzati törvényben 
megfogalmazott célkitűzéseket.  
A takarékosság, a szociálisan rászorulók ellátása, felújítások befejezése, pályázatok 
megcélozása feladatként tükröződik. Az értelmezés során a pénzügyi szakember választ adott 
kérdéseinkre. Jelentős eltérést mutattak a számok a támogatási forrásokra vonatkozóan. 
Sajnos ez a lakossági létszám változásából adódik. 
A pénzügyi bizottság az anyagot részletesnek, és pontosnak találta. A testület részére 
elfogadásra, és továbbtervezésre ajánlja.  
 
Matyi Ferencné pü. V.tan: a 2014. november havi felhasználásra és az intézmények által 
beadott igényekre épül a tervezet.  (részletesen ismerteti a táblázatokat, mely a mellékletben 
van) . A többlet bevételekre magyarázatot ad, mert a pénzügyi bizottsági ülésen is felvetődött.  
Normatíva csökkenés a szociális téren mutatkozik. Lakosság létszám, gyermeklétszám 
csökkenés következménye. Azonban ez hat a közművelődési feladatok normatívájára is, a 
lakott külterületek jogcímre is.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: nyári szociális étkeztetésre pályázaton ingyen étkezetést 
kaptak a gyerekek. Kiesik az óvodások szociális étkezésbe való részvétele, az óvodánál és 
iskolánál csökkenti az átlag normatíva bevételt. Át kell gondolni, amikor pályázunk, melyik 
téren a kedvezőbb.  
 
Matyi Ferencné pü.vtan. azt gondolom, célszerű a nyári étkezés létszámából kivenni az 
óvodásokat.  
 



Fialka György polgármester: a forráshiányt képező területeken egy újabb egyeztetés 
szükséges, ezt mérsékeljük olyan mértékűre, amit el lehet fogadni forráshiány támogatására. 
Annak kevés esélye van, hogy a forráshiányt teljesen lefedve pályázat útján hozzájuthatunk. 
Ezen támogatási összegek mértéke attól függ, ilyen címszóval hány önkormányzat 
folyamodik az ágazati miniszterhez. Minden olyan feladatnál, ahol forráshiány igénylés nem 
alkalmas, intézményi kooperációban gondolkodjunk. 
A múlt évben 35 millióra adtuk be igényünket, és ezzel szemben 23.400 Ft-ot kaptunk. Arra 
kell törekedünk, hogy a realitásokról induljuk.  
Azzal a megjegyzéssel, hogy ez az anyag továbbvitelre alkalmas, javaslom fogadjuk el. A 
tervezet végleges kidolgozásához vegyük figyelembe az elhangzottakat!  
Aki elfogadja a költségvetési rendeletünk tervezetét és továbbtervezésre alkalmasnak tartja, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület alkalmasnak tartja 
a rendelet-tervezetet továbbtervezésre. 
 
 

2/2015.(I.21.) határozat 
a 2015. évi költségvetési rendelet továbbtervezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. évi költségvetés 
rendelet- tervezetet következő ülésén tárgyalja, a jelen anyagot továbbtervezésre 
alkalmasnak tartja. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 



 
III. Napirend 
Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2015. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2014. évi támogatás felhasználásáról beszámoló 
 
Fialka György polgármester: átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének! 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság ezzel a kérdéssel foglalkozott. 
Örömteli dolog a civil szervezetek működésének támogatásában részt tud venni testületünk. 
Szeretném kifejezni azt a kérést, hogy a Csépai Napló számában is adjanak számot 
munkájukról, programjaikról, kapjon ez nyilvánosságot!  Kívánatos a további 
létszámnövekedés, talán így többen kapnak kedvet, csatlakozzanak valamelyik 
érdeklődésüknek megfelelő szervezethez. A szervezetek elszámolását a múlt évi támogatással 
a pénzügyi bizottság elfogadta. 
 
Fialka György polgármester: 2015. évi önkormányzati támogatásról akkor szavazunk, ha 
költségvetés elfogadásra kerül. Örvendetes, hogy különböző érdeklődési körhöz tartozó 
népcsoportok együtt, kellemesen eltöltik idejüket. Ahhoz, hogy az életminőség elfogadható 
legyen Csépán, támogatni kell a civil kezdeményezéseket is. A szervezetek elszámolását 
fogadjuk el, és fejezzük ki feléjük, hogy támogatási szándéka van a testületnek. 
Aki egyetért a javaslatommal, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.  
 

3/2015.(I.21.) határozat 
civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a civil szervezetek 2014. 
évi támogatásáról szóló elszámolását, a 2015. évi támogatás mértékéről a 2015-es 
költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  

A testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a 
támogatási összegeket építse bele. 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 

IV.Napirend 
Határozati javaslat az Őszikék Egyesített Szociális intézmény alapító 
okiratának módosítására 
 

 
Fialka György polgármester: a képviselő testület a decemberi ülésen döntött, hogy a 
Családsegítő az Őszikék alaptevékenységébe kerüljön át. 
 
Matyi Ferencné pü. vtan.: azért került sor erre a döntésre, mert az intézményvezető 
rendelkezik azzal a végzettséggel, amivel ezt a feladatot el lehet látni. A családsegítő és a 
gyermekjóléti nem különülhet el egymástól, ezért az önkormányzat feladat ellátási körben 
megbízási szerződéssel megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásával látja el a 
feladatot. 



 
Fialka György polgármester: gyakorlatilag visszaáll az eredeti helyzet.  Aki elfogadja az 
írásos előterjesztést, az indoklással, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal 
a testület elfogadta az írásos előterjesztést az alapító okirat módosítására. 
 
 

4/2015. (I.21.) határozat  
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény alapító okiratának módosítására tett javaslatot a határozat 1. sz.  
melléklete szerint elfogadta. 
Egyúttal felkéri a Képviselő-testület az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
vezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzatot, házirendet, szakmai 
programot ennek megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Dodainé Nagy Éva 
Határidő: 2015. március 30. 
 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 

V. Napirend 
Határozati javaslat a Csépa Községi Önkormányzat fénymásolás díjának 
megállapítására 
 
 
Fialka György polgármester:  Az önkormányzat költségvetését terheli a fénymásoló bérleti 
díja, a fénymásoló papír beszerzése, stb. Az önkormányzati intézmények a nagy teljesítményű 
fénymásoló használatát némely sokszorosítási tevékenységben igénybe veszik, azonban azért 
díjat nem fizetnek.  
 
Ezért javaslom, hogy a lakossági és intézményi fénymásolási tevékenységért egyaránt díjat 
kelljen fizetni, mely az önkormányzat bevételét képezze! 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:  hogyan lett kiszámítva ez a díj? 
 
Matyi Ferencné pü. vtan: a szolgáltató által kiszámított bérleti díj, a másoló papír ára. 
 
Pintér Csaba képviselő: a művelődési házban lényegesen olcsóbban lehet másoltatni. Sokszor 
100 oldalakat kell másolni egy személynek, amely a hivatali időbe nehezen fér bele. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a művelődési házban elhelyezett gép működtetése 
olcsóbb. 
 



Fialka György polgármester: aki egyetért a fénymásolási díjtételek megállapításával kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a 
javaslattal. 
 
5/2015.(I.21.) határozat 
Fénymásolás díjtételének megállapítására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Csépa Községi Önkormányzat 
épületében elhelyezett fénymásoló berendezésekre önkormányzati intézményekre -
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének kivételével - és 
lakossági megrendelésre az alábbi díjtételek állapítja meg: 
 
A4-es fekete-fehér fénymásolás      20 Ft/lap 
A4-es színes fénymásolás    200 Ft/lap 
A3-as fekete-fehér fénymásolás     30 Ft/lap 
A3-as színes fénymásolás    300 Ft/lap 
 
A fénymásolási díjat Csépa Község Önkormányzatának 69800023-11033444 számú 
számlájára kell befizetni, vagy átutalással teljesíteni. 
 
Erről értesül:  1./ Önkormányzati Intézmények Vezetői Csépa 
   2./ helyben szokásos módon közhíreléssel (Csépai Napló) 
   3./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
VI. Napirend 
Határozati javaslat a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 
Fialka György polgármester: a kisebbségi önkormányzat vezetője jelen van. Szóbeli 
beajánlást tesz-e? 
 
Kolompár Gusztáv RNÖ elnöke: szeretnénk az irodánk visszakapni a munkaügyi központtal 
együttműködésnek feltétele. Csépa külső területek elhagyott részeinek letakarításra kapnánk 
embereket. Nincs irodánk, ezért nem kaphatunk.  
 
Fialka György polgármester: nem igaz, hogy nincs irodátok, Csépa, Rákóczi u. 24. szám alatt 
van székhelyetek, irodátok, ez jogalapot teremt.  
 
Kolompár Gusztáv RNÖ elnöke: azt mondom, mi nem bírunk irodát fenntartani, olyan kicsi a 
költségvetésünk, ezért kértük az önkormányzat vállalja át a költségeinket. 
 
Fialka György polgármester: az RNÖ részéről van beadvány az asztalon, kérésük, hogy a 
Csépa, Béke u. 114. épület fenntartását finanszírozza az önkormányzat. Azt a határozatot, 
amit az önkormányzat hozott, még egy előző testület hozta, mely szerint nem tudja felvállalni 
a RNÖ infrastrukturájának fenntartását. Fűtés, víz, villany, telefonköltség. Ezért lett a kisebb 
iroda felajánlva. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: írásos határozat, amit megkaptatok. Jeleztétek, hogy a 
Rákóczi u. 24. nem kell, rendelkezésetekre áll a Rákóczi 22 irodahelyiség.  
 



Kolompár Gusztáv RNÖ elnöke: ha lenne irodánk, arra adna nekem embereket. 
 
Pintér László gamesz vezető: székhellyel kell rendelkezni. Ez a Rákóczi u. 22. szám, az 
önkormányzat fűtésrendszerén van rajta, külön mérőberendezés nincs. Egy WC, egy mosdó is 
van az irodához és egy előtér. A pályázatot a székhely hiánya nem akadályozza, mert ezzel 
rendelkezik a RNÖ.  Ennek a célnak az eléréséhez nem kell 300 m2, elég a 20 m3 is, mint 
iroda terület. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző : a megállapodás tervezet 4. pontjához a következő megjegyzést 
fűzöm - : a koncepciót jelenlegi Áht alapján nem köteles, eddig a határidőig elfogadni. 
 
Fialka György polgármester: korábbi testületi határozat alapján székhellyel rendelkezik a 
kisebbségi önkormányzat. Az együttműködési megállapodásban, melyet elfogadott, és a mai 
napon asztalunkra került, az RNÖ a Béke u. 114. szám alatti székhelyet jelölték meg. Ezért 
azt javaslom, a mai ülésünkön elhangzottakat az RNÖ beszélje meg, hozzon döntést,és az 
együttműködési megállapodásban már a Rákóczi u. 22. szerepeljen, ha ezzel az RNÖ elnöke 
is egyetért. Most azt javaslom, a következő hónapban tárgyaljuk újra, most napoljuk el a 
döntést. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 7 igen szavazattal a 
testület az újratárgyalásról döntött.  
 

6/2015.(I.21.) határozat  
RNÖ együttműködési megállapodás újratárgyalásáról 

 
A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el a csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott együttműködési megállapodást, és kéri a RNÖ 
tárgyalja újra. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete javasolja az RNÖ székhelyeként a Csépa, 
Rákóczi u. 22. szám elfogadását, annak figyelembe vételével, hogy a közüzemi számlákat 
(víz, villany) vállalja az önkormányzat, míg a telefonköltségeket az RNÖ-nek kell vállalnia. 
  
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület tagjai, 
2. Csépai Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, 
3. KKÖH Csépai Kirendeltsége 

 
 
 
VII. Napirend 
Beszámoló a Hexaker Kft. Csépa Községi Önkormányzatnál végzett ellenőrzéséről 

 
Fialka György polgármester: sikerült mindenkinek áttanulmányozni az írásos anyagot? 
Amennyiben igen, kérdéseiket tegyék meg. Ha nincs, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
ellenőrzésnél felderített hiányosságokat igyekezni kell pótolni, szavazásra bocsátom az 
összefoglaló jelentés elfogadását. Amennyiben a belső ellenőrzésről szóló összefoglaló 
jelentést elfogadják, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
elfogadta a belsőellenőrzésről szóló jelentést. 
 
7/2015.(I.21.) határozat 
Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Hexaker Kft által 2014. évben végzett 
belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést megismerte és azt elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Hexaker Kft Szolnok 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
  3./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
VIII. Napirend 
Egyebek 
 
a.) KKÖH SZMSZ 
 
Fialka György polgármester: elkészült egy anyag, az aljegyző asszony kiegészíti. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: az SZMSZ –t -Kunszentmárton Város Önkormányzata és 
Csépa Önkormányzata között történt együttműködési megállapodás alapján-, előzetesen a 
csépai képviselő testületnek jóvá kell hagyni. A jelenlegi módosítás indoka, a 
Kunszentmártonban történt ÁSZ vizsgálat a jelentésben előírta, hogy a kunszentmártoni 
intézkedési tervet ki kell egészíteni az alapfeladatok felsorolásánál a jogszabályi környezet 
felsorolásával. Fel kell sorolni az intézményeket, amelyek felett gazdasági irányító szerepet is 
ellát a hivatal. ÁSZ részére szóló intézkedési terv írta elő a kötelezést, amiért megcsináltuk a 
módosítást. A képviselő testületnek jóváhagyásra ajánlom. 
 
Fialka György polgármester: kérdés van-e?  Amennyiben a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítását elfogadja a testület, kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom 7 igennel elfogadta a testület az előterjesztést. 
 

8/2015. (I.21.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
 
1. § Az SZMSZ 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. § (2) Az ellátandó alaptevékenységek szakfeladati rend szerint a következők: 

  
a) Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati 
besorolásának megnevezése, száma 

Alaptevékenységet meghatározó jogszabály 

841 105 Helyi önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

Magyarország Alaptörvénye, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 
 

 
 

 b) Az alaptevékenységek szakfeladati rend szerinti besorolása: 



 
Szakfeladatrend szerint besorolt 
alaptevékenység száma, megnevezése 

Alaptevékenységet meghatározó jogszabály 

011130  Önkormányzatok és 
önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

Magyarország Alaptörvénye, 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII. 14.) IRM. 
rendelet, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény. 

011140  Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény. 

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, Az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény, valamint a mindenkor hatályos önkormányzati 
adórendeletek 

013210  Átfogó tervezési és statisztikai 
szolgáltatások 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény. 
Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény. 
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és 
európai parlamenti képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
 

Magyarország Alaptörvénye 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény. 

016020  Országos és helyi népszavazással 
kapcsolatos tevékenységek 
 

Magyarország Alaptörvénye, 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a mindenkor 
hatályos helyi népszavazásról szóló önkormányzati 
rendeletek 

044310  Építésügy igazgatása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény, 
Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet, 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény, 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 



Szakfeladatrend szerint besorolt 
alaptevékenység száma, megnevezése 

Alaptevékenységet meghatározó jogszabály 

kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet. 

031030  Közterület rendjének fenntartása 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 
Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. 
rendelet. 
A területfejlesztésről és területrendezéséről szóló 1996. 
évi XXI. törvény, 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, 
a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletek 

109010  Szociális szolgáltatások 
igazgatása 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény, 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény,  
A mindenkor hatályos önkormányzati rendeletek  

016030  Állampolgársági ügyek 
 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, 
valamint e törvény végrehajtásáról szóló 
125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet, 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény. 
 

041231 Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás 
041232  Start-munkaprogram – téli 
közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, 
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált 
bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rendelet, 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény. 

 
2. § Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. § (3) A Közös Önkormányzati Hivatal, mint irányító szerv külön megállapodásban 
rögzítettek szerint felügyeli az alábbi költségvetési szervek működését, gazdálkodását:  
 
a) Kunszentmárton Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek 

aa) Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága (Kunszentmárton Vég utca 3), 
ab) Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde (Kunszentmárton Köttön utca 21) 
ac) Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ (Kunszentmárton Kerületiház utca 8.) 

  
b) Csépa Község Önkormányzata által alapított költségvetési szervek: 

ba) Vackor Művészeti Óvoda (Csépa, Béke utca 133/e.), 
bb) Önkormányzati Konyha (Csépa, Béke utca 167.), 
bc) Csépai Gazdasági, Műszaki, Ellátó Szervezet (Csépa, Hunyadi utca 16.), 
bd) Őszikék Egyesített Szociális Intézmény (Csépa, Rákóczi utca 15.).” 

 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai 

- Csépa Község Önkormányzata 



- Kunszentmárton Község Önkormányzata 
- KKÖH Pénzügyi Osztály 
 

b.) evangélikus egyház támogatási kérelme 
 
Fialka György polgármester: a fatornyú templom melletti lakóingatlan rész valamelyest 
felújításra kerül. A lelkész úr kérése, hogy az önkormányzat valamilyen összeggel támogassa 
ennek az épületnek a rendbetételét. Úgy gondolom, eddig egyetlen vallási közösségtől sem 
tagadtuk meg a támogatási lehetőségeket, ami anyagi erőnkhöz képest felvállalható. Javaslom, 
támogassa a testület vissza nem térítendő összeggel. Az ingatlanba beköltözött egy család, aki 
valamelyest rendbe tartja. 658.000 Ft a költségvetése a tatarozásnak. Javaslom, a testületünk 
300.000 Ft-tal támogassa az evangélikus egyház beruházását. 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom. Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

9/2015.(I.21.) határozat 
Evangélikus egyház támogatásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa, Kistemplom u. 2. Szám alatti, az 
evangélikus egyházközség tulajdonában lévő ingatlan felújítására 300.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. 
 
Erről értesül:   1./ Pathó Gyula ev. Lelkész Tiszaföldvár Bajcsy u. 7. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
c.) baromfifeldolgozó telephely létesítési kérelme 
 
Fialka György polgármester: a Hungerit Baromfifeldolgozó ingatlan ügyben keresett meg 
bennünket. Kivett területünk ilyen nagyságrendben a volt téglagyár területén lenne, ami 
részben önkormányzati tulajdon. A másik kikötés, hogy 500 méteren belül ne legyen lakott 
terület, sajnos ez közelebb van a lakott területhez. Elkezdjük a tárgyalásokat. Kérem, a 
képviselő testület járuljon hozzá, ne engedjük el ezt a lehetőséget szó nélkül. 
Ez jelen pillanatban zöldmező beruházásnak minősül. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a volt gázcseretelep nem lenne megfelelő? 
 
Fialka György polgármester: kivett terület kell, jelenleg az erdő. A felső tanya is működött 
valamikor csirketelepként. Ez hosszabb, átfogóbb vizsgálat eredménye lesz, ha tudunk 
megnevezni területet. Kisajátítani is lehet területeket. Több információra van szükség, ezért 
kérem a testület meghatalmazását a tárgyalások lefolytatásával, melyről a testületet 
tájékoztatom. Megállapítom, a testület 7 igennel a tárgyalások lefolytatásával megbízott a 
Hungerit Zrt-vel. 
 

10/2015.(I.21.) határozat 
Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszerfeldolgozó Zrt telephely létesítése 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Hungerit Baromfifeldolgozó és 
Élelmiszerfeldolgozó Zrt telephely létesítésére irányuló megkeresését, mint 



munkahelyteremtő beruházást kezeli, és megbízza Fialka György polgármestert a tárgyalások 
lefolytatásával. 
 
Erről értesül: 1./ Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszerfeldolgozó Zrt  Szentes 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) Szt. Márton zarándokút 
 
Fialka György polgármester: egy Szent Márton zarándokút kiépítésének gondolata született 
meg.  A tárgyalásra meghívtak bennünket, amely az útvonalra vonatkozik, mely a tiszazugi 
településeken keresztül húzódik. 
Mint állomáshely, és mint szálláshely is szóba jöhetünk. Javaslom, támogassuk a gondolatot, 
Dr. Barna Gábor kezdeményezte. Ha nincs hozzászólás, aki egyetért az indítvány 
támogatásával kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület. 
 
11/2015.(I.21.) határozat 
Szent Márton zarándokút kiépítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Szent Márton Zarándokút kiépítésének 
helyt ad és részt vesz a program és szálláshely lehetőségének megteremtésében. 
 
Erről értesül:  1./ Dr Barna Gábor Szeged 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: a polgármesteri tájékoztatóban említettem a Balatonszárszó 
üdülő melletti terület vételi ajánlatát. Az árajánlatot magasnak tartom. Kunszentmárton 
Önkormányzatával közös megvásárlás lehetősége is felvetődött. Szabadidőparkot lehetne 
létrehozni, nagyobb homokozó, kézilabda pálya is kialakításra kerülhetne.  
Amennyiben nincs több bejelentés, a nyílt ülést bezárom, a meghívottaknak megköszönöm 
megjelenését. 
 

Kmf 
 
 
 

Fialka György      Dr. Péter Zsuzsanna  
       Polgármester       aljegyző 


