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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. február 18-án megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol:  Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, jegyző urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, hogy a megválasztott 6 
szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek 
vagyunk. Varjasi képviselő úr munkahelyi elfoglaltság miatt van távol, melyet bejelentett. Javaslom, 
hogy a nyílt ülés 1-2 napirendjei közé egy napirend kerüljön be a Csépa Község Önkormányzata 
adósságot keletkeztető ügyleteiről, a többi az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal 
kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi javaslatot a testület. 
 
34/2015.(II.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. február 18-ai ülés napirendjeit az 
alábbi módosítással fogadta el: II. napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség várható összegéről. 
a napirendek számozása ennek megfelelően módosul, a 3. napirendtől írásos meghívóban 
szereplő napirendeket fogadta el a testület.  
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: az elmúlt időszakban a költségvetés végleges formába öntése 
volt a fő feladat. Naponta keletkeztek gondjaink.  
Január 23-án Tiszaugon turisztikai fórumon vettem részt. A Tiszazug turisztikája központi 
kérdéssé vált, magánszemélyek, civil szervezetek erőteljes fellendülést szorgalmaznak.   
27-én Bedő Tamás polgármesterrel tárgyaltam a folyamatban lévő perrel kapcsolatban. A 
Csongrádi Kommunális Kft tartozik nekünk 5 millió forint bérleti díjjal, amit folyamatosan 
nem fizetett, ezért az üzemeltetési szerződést felbontottuk, és átmentünk a Bácsvíz-hez. 
Ennek egy ellentételezése, amelyben a csongrádi önkormányzat, illetve a kft perel bennünket, 
a lakosság által meg nem fizetett szennyvíz díj miatt, amely 4 millió forint. A kft 



kompenzálási kísérletet tett a szennyvíztartozásra, de ivóvizes tartozással nem lehet 
ellentételezni. 
Elvi egyezség született köztünk. Direkt módon az önkormányzatnak tartozik a cég. Meg 
fogják fizetni. A szerződés tartalmazza, amennyiben a lakos nem fizet, az önkormányzat lép 
elő fizetési kötelezettként. El kell fogadni, bár nem önkormányzati, lakossági tartozásról van 
szó.  
28-án a temető rendelettel kapcsolatosan tárgyaltunk, ennek eredményeképpen kerül asztalra a 
megállapodás. Ezen a napon a LEADER költségvetés tárgyalásán vettem részt.  
A kunszentmártoni gazdakör épületébe volt meghívásom, ahol munkavacsorán vettem részt a 
környék polgármestereivel. 
Február 2-án Hajagos nénit köszöntöttük 100. Születésnapján. 
3-án Szűcs Lajos MOHOSZ elnök jelenlétében az ülésen a pályázati lehetőségekről és 
feltételekről tárgyaltunk Martfűn. 
5-én Balatonszárszón mértük fel a tetőfelújítási munkálatokat. 
8-án turisztikai egyeztetés volt Cibakházán,  az összegyűltek a térség helyi értékeit szedték 
csokorba. 
12-én Martfűn a Tiszatavi Horgász Szövetség tagfelvételi ülésén voltam. 
Délután a Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos együttes ülésen vettem 
részt Kunszentmártonban. 
13-án turisztikai egyeztetésen vettem részt Cibakházán, a Tiszazugi Szövetség ülése volt. Az 
ivóvíz javító program, szilárd hulladék rekultiváció ülésén a költségvetést tárgyaltuk. 
Tájékoztatom a testületet, ma érkezett levél, hogy a benyújtott kérelmünket az orvosi rendelő 
tetőfelújítása tárgyában elutasították. Azonban ez a munka halaszthatatlan, ebben az évben 
végre kell hajtani. 
Kérdésük van-e az elhangzottakhoz? 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a LEADER költségvetés mit tervezett? 
 
Fialka György polgármester: a következő tiszteletdíjat, az apparátus összetételét, működési 
költségeket tárgyaltuk, pályázatokról még nem volt szó. 
Tájékoztatom a testületet, jelenleg 22 millió számlaösszeggel rendelkezik az 
önkormányzatunk, mozgó pénzünk 10 millió forint van, amiből tudunk gazdálkodni. 
Amennyiben nincs több kérdés, és hozzászólás, ha elfogadják a tájékoztatóm, kérem, 
kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri 
tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
Határozati javaslat Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a költségvetési rendelet előtt kell elfogadni, de bármikor lehet 
módosítani. Az önkormányzat bevételi forrásai változhatnak.  
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem 
kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a határozati javaslatot. Megállapítom 6 igen szavazattal 
a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
35/2015. (II. 18.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegéről 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettsége alapján az Önkormányzat saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három érvre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg  
 Erről értesülnek :  
 
                               - Képviselő-testület tagjai 
                               - KKÖH. Pénzügyi csoport 
  



 

III. Napirend 

Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

Fialka György polgármester: részt vettem a pénzügyi bizottság ülésén, mely az adott 
előterjesztést tárgyalta. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, a pü. biz. elnöke: a pénzügyi szakember a korábbi 
tervezethez képest átdolgozott tervezetet nyújtott be. Felmerült, a 2. mellékletben szereplő, az 
önkormányzat szociális kiadásaira vonatkozó kérdés . Hogyan alakult ez a képlet? 
 
Matyi Ferencné pénzügyi munkatárs: az első sor adott feladatra biztosított támogatási összeg. 
A bevételi oldalon volt változás, a kiadásin nem. 
Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainál az első sor saját normatíva, 
következő sor ennek a pótlása.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, a pü. biz. elnöke: ezzel a kiegészítéssel a pénzügyi 
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: minden civil szervezet benne van, mint támogatott? 
 
Fialka György polgármester: igen, akik benyújtották pályázatukat. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: javaslom, hogy kerüljön bele a szöveges részbe, hogy a 
sportegyesület támogatása címszó a sport öltöző önerő támogatását is magában foglalja. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a rendelet-tervezetet. Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag elfogadta a 2015. évi költségvetési rendeletét. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

1/2015. (II.19.) rendelet 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. §  



(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

367 167 E Ft Költségvetési bevétellel 
367 167 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 2., 3. 
és 4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 5.  és a 6. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.     

  
 (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és 
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának összegét az 1. függelék 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait a 2. függelék tartalmazza.  

(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 3. függelék tartalmazza.  
(7)   Az önkormányzat középtávú tervét a 4. függelék tartalmazza. 

 

 



4. §  

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. §  

 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

 (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

6. §  

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 



 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben 
rendelkeznek. 

 

7. §  

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 
 

8. §  

 
A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi 
költségvetés végrehajtása során 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

Csépa, 2015. február 18. 
 

 
 

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester jegyző 

 



IV. Napirend 
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben 
nyújtott támogatásokról szóló rendelet megalkotására valamint a 26/2013. 
(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető:  a szociális juttatások rendszere átalakul, 2015. 
márciustól valamennyi jövedelempótló támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív 
korúak ellátása, egészségügyi szolgáltatási jogosultság átkerül a kormányhivatalokhoz. 
A 2013. évi szociális törvény kötelezően előírja, hogy a képviselő testület a létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Új 
támogatási formákkal kell megismerkedni: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás 
és környezetvédelmi támogatás. 
Új elem a rendeletben a környezetvédelmi támogatás. A talajterhelési díj rendelet 2015. évben 
kivetésre kerül. Azok az ingatlanok, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra akár 100 ezer 
forintos fizetési kötelezettségük is lehet. Ennek a kiadásnak a könnyítésére évente 20 ingatlan 
támogatására kerülhet sor, ezzel elősegítve a hálózati rákötéseket, valamint a további tartozás 
felhalmozását. 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök képviselő: a bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra 
javasolja. Megállapítottuk, hogy sokkal nagyobb szerepe lesz a rászorultság felderítésében a civil 
szervezeteknek, a képviselő testületnek. 
 
Fialka György polgármester: számomra ez a rendelet-tervezet, nem képezheti az életvitelszerű 
segélykérelmek kitöltésének gyakorlatát. Rendkívüli esetben természetszerűleg fog tudni segíteni 
az önkormányzat, oda kell figyelni, indokolt esetben, rászorultsági alapon nyújtsunk segélyt. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: hosszú évek óta az a gyakorlat, hogy alaposan megtárgyaljuk a 
kérelmeket. Rászorultságot vizsgálunk és jogosultságot. A látható vagyonnal nem tudtunk eddig 
mit kezdeni. A családlátogatásokat nekünk pedagógusoknak jobban ki kell terjeszteni. Az óvodás 
és iskolás korosztály így látóterünkben van. A 0-3 éves korosztály tekintetében a védőnőt kell 
fokozottabban bevonnunk a jelzőrendszerbe. A civil szervezetek is szerepet kapnak. 
 
Fialka György polgármester: a gyermek tartásért, nevelésért a szülő a felelős. Az idős szülő 
tartásáról a gyermek köteles gondoskodni. Sokan erre nem gondolnak.  
Amennyiben nincs több kérdés, és hozzászólás, a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. 
Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadásra javasolja. Megállapítom 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta szociális rendeletét önkormányzatunk. 

 
CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2015.(II.19.) rendelet 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 

támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontjában, a 26. §, a 62.§ (2) 
bekezdésében, és a 132.§ (4) g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az 



önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. §. 
1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed  

a) Csépa község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a 
letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint hontalan személyekre, és a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

b) Csépa Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 
igénybevételekor nyilatkozatában Csépa község közigazgatási területét tartózkodási 
helyként jelöli meg. 

 

(2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 

rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 

rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a következő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokra és személyes gondoskodásra. 
 
(2) Pénzben nyújtott támogatások: 

a) rendkívüli települési támogatás 
 
 

(3) Természetben nyújtott támogatások 
a) környezetvédelmi támogatás 
b) köztemetés 

 
(4) Személyes gondoskodás 

a) szociális étkezés 
b) házi segítségnyújtás  
c) bentlakásos ellátás 

 
2. A hatáskör 

3.§ 
(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról a 
(2), (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. 



(2) A köztemetésről átruházott hatáskörben, a polgármester dönt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 48.§-a alapján.. 
 (3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások a rendelet 10-12.§-ai alapján kerülnek 
megállapításra. 

 
3. Pénzbeli és természetbeni támogatások 

4. § 
Rendkívüli települési támogatás 

 
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen: 
 a) betegség, kórházi kezelés esetén, 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
 f) lakásfenntartás költségeihez, 
 d) elemi kár esetén 
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező 
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 
150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg. 
 
(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – az (4) bekezdés 
kivételével - alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet, azzal, hogy egy család részére egy 
naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal nyújtható támogatás.  
 
(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás összege 30.000 Ft. 
 
(5) Hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet 
nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a támogatás 
összege maximum 20.000 Ft-ig terjedhet. 
 
(6) Az e paragrafusban szabályozott rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális 
ellátásként is nyújtható, elsősorban étkeztetés, tüzelősegély, közüzemi szolgáltatási díj 
hátralék kiegyenlítésére céljából. 
 
(7) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani, annak elbírálására a benyújtást követő testületi ülésen kerül 
sor. 
 

4. Természetben nyújtott támogatások 
 

5. §  
 

Környezetvédelmi támogatás 
 

(1) Az önkormányzat 150.000 Ft értékben átvállalhatja azon háztartások szennyvízhálózatra 
való csatlakozását, amelyeknek a kirótt talajterhelési díj megfizetése létfenntartását 
veszélyezteti. 
 
(2) Környezetvédelmi támogatás arra az állandó lakóhely szerinti ingatlanra igényelhető, ahol 



a kérelmező életvitelszerűen él. 
 
(3) A kérelmeket a képviselő-testület évente 2 alkalommal bírálja el, a környezetterhelési díj 
összegének, és a háztartás jövedelmének figyelembe vételével, a beadási határidőt követő 
testületi ülésén. 
 
(4) A kérelmek beadási határideje május 31., és október 31. 
 
(5) A környezetvédelmi támogatás évente legfeljebb 20 fő részére állapítható meg. 
 
(5) A környezetvédelmi támogatásban részesített háztartások tagjai a megállapító határozatot 
követő 2 évig nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban, az 1.§ (2) 
bekezdésének kivételével. 
 

6. § 
 

Köztemetés  
 

A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az 
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv. 48. §-ában foglaltaknak 
megfelelően. 

 
5. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó 

általános eljárási szabályok 
 

7. § 
 

(1) A szociális támogatások iránti kérelmet a Kirendeltségen lehet előterjeszteni írásban, az 
erre rendszeresített igénylőlapon. 

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárást az is kezdeményezheti, aki tudomást 
szerez a rászoruló személyről. 

(3) A támogatás folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. 
 

8. § 
 

(1) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített 
igénylőlapon a személyi adatokat /név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, eltartottak száma, 
munkahely, / a családi viszonyokat és a jövedelmi helyzetet, vagyoni helyzetet. 
Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek külön-külön személyenként büntetőjogi 
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmükről. 
 
(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemhatárok megállapításához: 
 

a) a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 
egy hónap jövedelemigazolása, 

b) a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző egy év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. 

c) Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknél igazolásként, az őstermelői betétlapon 
bejegyzett jövedelem elfogadható. 

 



(3) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt 
vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat 
valódiságát illetően, meg lehet kérni a NAV illetékes Megyei Adóigazgatóságát az érintettek 
személyi jövedelemadó alapjának igazolására. 
 

9. § 
 
(1) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sztv-ben meghatározott hatásköreinek 
részleges gyakorlását e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesterre 
ruházza át. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő – testület utasítást adhat, a hatáskörök 
bármelyikét visszavonhatja. 

 
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör jogosultja köteles a következő 

testületi ülésen beszámolni a képviselő-testületnek. 

 
(3) Az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
(4) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán 
környezettanulmányt lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb 
eljárás során keletkezett iratokból az igénylő körülményei ismertek. 
 
(5) A körülmények tisztázása során az igénylő a Kirendeltséggel köteles együttműködni, 
amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani. 
 

6. Személyes gondoskodás 
 

10. § 
 

Szociális rászorultság 
 

(1) szociálisan rászorultak akik: 
 a) koruk, 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk,  
 d) pszichiátriai betegségük, 
 e) szenvedélybetegségük, vagy 
 f) hajléktalanságuk miatt. 

 
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 

 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – 
részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud. 



(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  
 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt lehet 
étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
teljes nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét, illetve aki 
családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
másfélszeresét.  
 

11. § 
 

Szociális étkeztetés 
 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
(2) Az étkeztetés - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - az Egyesített 
Szociális Intézmény biztosítja 

 a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
 b) elviteli lehetőséggel, 
 c) indokolt esetben házhoz szállítással.  
 
(3) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló 
jövedelemigazolást és orvosi igazolást az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az 
étkeztetési ellátás igénybevételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről. 
 
(4) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 

12. § 
 

Házi segítségnyújtás 
 
(1) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: 

a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra, 
b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való 

közreműködésre, 
c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve 

elhárításában. 
 



(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében 
működő házi gondozó szolgálata útján biztosítja.  
 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, 
jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 
 
(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 

7. Szakosított ellátások 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
Idősek Otthona – bentlakásos ellátás 

 
13. § 

 
(1) Idősek otthonában való elhelyezésre jogosult elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy, aki önmaga ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondoskodni,  

a) ha otthonában történő ellátása az alapszolgáltatások keretében, illetve családjában 
sem biztosított, 

b) akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
c) aki nem szenved olyan pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben, ami miatt idősek 

otthonában nem gondozható. 
 

(2) Az idősek otthonában történő ellátást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény 
Idősek Otthonában biztosítja. 
 
(3) Az Idősek Otthonában az önkormányzat 21 férőhelyen átlagos szintű, ápolást, gondozást 
nyújtó ellátást működtet. 
(4) Az ellátást bejelentett csépai lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe. Amennyiben az 
elhelyezésre várakozók között nincs csépai lakos, abban az esetben csépai bejelentett 
lakcímmel nem rendelkező igénylő is felvételt nyerhet. 

 
(5) Az Idősek Otthona igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki az intézményi elhelyezést megelőzően a személyes gondoskodást nyújtó  



szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet melléklete szerinti 
adatlap felhasználásával elvégzi az előgondozást.” 
 
(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel 
megállapodást köt. 
 
(7) Az intézményi jogviszony megszűnése  

- jogosult vagy törvényes képviselője kezdeményezésére 
- másik intézményben történő elhelyezés indokolt (pl. betegség) 
- a jogosult a házi rendet súlyosan megsérti 

 
(8) Az intézményi jogviszony megszűntetése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az 
intézményvezető döntése ellen a jogosult, vagy törvényes képviselője a képviselő-testülethez 
fellebbezéssel élhet. 
 
(9) Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet 
határozza meg. 
 

8. Vegyes rendelkezések 
14. § 

 
(1) Az önkormányzat szociális tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében 
együttműködik más szervekkel, elsősorban: 

- gyermekintézményekkel 
- ESZI-el 
- az érdekvédelmi, karitatív és egyéb civil szerveződésekkel, 
- Vöröskereszttel, 
- egyházakkal, 
- területi munkaügyi központtal, 
- közüzemi szolgáltató vállalatokkal, pénzintézetekkel,  
- kisebbségi önkormányzattal  

(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával segítik a 
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok 
kiküszöbölését, a felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését. 
 
 

9. Záró rendelkezések 
16. § 

 
(1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. 
(2) Egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 26/2013.(XII.30.) számú rendelete. 
 
C s é p a, 2015. február  
 
 

 
 
Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester               jegyző 



1. melléklet 

 

KÉRELEM 

Rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 

I. Az igénylő adatai:  

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:  

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________  

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  

 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  

 

 

2./ Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

egyedülálló (hajadon, nőtlen)  

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  

házastársától külön élő  

elvált  

özvegy  

 

 

3./ Lakóhely: __________________________________helység  

_________________________________utca________sz. 

Tartózkodási hely: ___________________________________helység  

_________________________________utca________sz. 



 

4./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
II. Az önkormányzati segély igénylésének indoka:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy 
forma jelölhető meg. )  

 a) betegség, kórházi kezelés 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
 f) lakásfenntartás költségeihez 
 d) elemi kár miatt 
kérem. 



III. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő 
egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. 
Munkaviszonyból,  
munkavégzésre  
irányuló egyéb  
jogviszonyból  
származó jövedelem  
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni  
vállalkozásból  
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres  
pénzbeli ellátás  
(FHT, RSZS, ápolási  
díj, stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó  
vagyontárgyak  
értékesítéséből,  
vagyoni értékű jog  
átruházásából  
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás,  
baleseti nyugellátás,  
egyéb nyugdíjszerű  
ellátások 

      

5. A gyermek  
ellátásához és  
gondozásához  
kapcsolódó  
támogatások 
(GYES,  
GYED, GYET,  
családi pótlék,  
gyermektartás díj,  
stb.) 

      

6. Munkaügyi  
szervek által  
folyósított 
rendszeres  
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld és  
bérbeadásából  
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.:  
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _____________________ Ft/hó.  

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 



IV. Egyéb nyilatkozatok:  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli.  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 
szövegrészt áthúzással törölni!)  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
 
V. Napirend 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotására, valamint 
a 2/2014. (III.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2015. február 1-től a Végső Nyugalom Kft–vel 
megkötöttük az üzemeltetési szerződést. A temető nyitva tartás, és a szolgáltatásra vonatkozó 
díjtételek is belekerültek. A díj, amit felszámol más vállalkozónak, vagy a lakosságnak, ez a 
bevétele a temető üzemeltetés finanszírozására lesz fordítva. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a bizottság tárgyalta a temető rendelet tervezetet, az a 
vélemény hangzott el, hogy a rendelet oly módon is legyen nyilvános, hogy a temető 
épületénél mindenki számára jól látható helyen legyen kitéve a díjtétel. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a hűtőhasználattal nem értek egyet. Vannak esetek, amikor 
több napig hűtésre szorul. 
A halott átvétel címszó érdekes, mi minősül munkaidőn kívül és munkaidőn belülinek? A 
hozzátartozóktól független, mikor ér a temetőhöz a halottszállító kocsi. 
 



Pintér László gamesz vezető: mit jelent az üzemben tartási összeg? Egy halottnál 40 ezer 
körüli összeg. 
 
Fialka György polgármester: ebből a tételből a vállalkozónak kiadása keletkezik, pl a hűtés 
villanyszámla. 
 
Pintér László gamesz vezető: 2-300 Ft-ot jelent naponta a hűtő villanyfelhasználása. 
 
Fialka György polgármester: ha ő temet, ha nem ő, a temetőben munkálatai vannak, neki ott 
egy munkatársat foglalkoztatnia kell. Ennek költsége van. Nemhiába csak egy vállalkozó adta 
be a pályázatát. 
A szolgáltatási összegek valamelyest le lettek véve. A nyertes vállalkozó nem részesítheti 
negatív megkülönböztetésben a többi vállalkozót. A szerződés évente felülvizsgálatra kerül.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a temetkezési vállalkozók eddig beszedték ezt az összeget, 
csak nem fizették be az önkormányzathoz. 
 
Bíró József: a legolcsóbb koporsós temetés 250.000 Ft. Nem lesz több ezután sem? 
 
Csetényi Mihályné: én is kérem, függesszék ki, mit számolhatnak fel. A Kovacsics rózsaszín 
síremléke is eltűnt, napközben munkát végezni vállalkozók jönnek a temetőbe, azokat sem 
ellenőrzi senki.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a házirend kifüggesztése kit terhel? 
 
Fialka György polgármester: a temető rendelet tartalmazza, a rendeletünk elfogadás után 
közhírelésre kerül. 
Amennyiben nincs több kérdés, és hozzászólás, a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. 
Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja. Megállapítom 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
(Havrilla Sándorné és Pintér Csaba) tartózkodásával  elfogadta szociális rendeletét 
önkormányzatunk. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015.(II.19.) rendelet 
a temetőkről és a temetkezésről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területén lévő – a csépai önkormányzat 
tulajdonában lévő - köztemetőre terjed ki. Területe:  a 207 hrsz alatt lévő (Csépa, Somogyi 
utca, Béke utca kereszteződésében lévő 2 ha 3714 m2 terület. 



2. § 

A temető fenntartásával és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok egy részét Csépa Községi 
Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) látja el. A fenntartó az 1. §-ban megjelölt temető 
üzemeltetéséből fennmaradó feladatokról kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 
gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a temetőüzemeltetési feladatokat 
a Végső Nyugalom Kft. 5475 Csépa, Kossuth utca 88. képviselő: Diószeginé Buczkó Ildikó 
(továbbiakban- üzemeltető) látja el. 

 
2. Nyilvántartási kötelezettség 

 
3. § 

 
(1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről 
nyilvántartásokat kell vezetni a fenntartónak. 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) 
időrend szerint kell bejegyezni. 
(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát. 
(4) A nyilvántartásba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 
tekinthet be. 
(5) A nyilvántartó könyv sorszámozott oldalakból áll, abból oldalakat kivenni, 
megsemmisíteni nem lehet. 
(6) A nyilvántartó könyvbe a hamvak tárolási helyét fel kell tüntetni a 3. melléklet szerint. 

3. Temetési helyek, sírjelek 
4. § 

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 
a) egyes sírhelyek 
b) kettes sírhelyek 
c) díszsírhelyek 
d) sírbolt  
e) urnasírhely 

 
(2 ) A sírhelyek mérete: 

a) egyes sírhely 200x100 cm, mélysége 200 cm 
b) kettes sírhely 200x200 cm, mélysége 200 cm 
c) sírbolt:  

ca) -két személyes     300x300 cm, mélysége 200 cm 
cb) -négy személyes  400x300 cm, mélysége 200 cm 
cc) -hat személyes     400x400 cm, mélysége 200 cm 

       d) -urna sírhely          80 x  60 cm, mélysége   50 cm 
(3) A sírhelyek kialakítása során a sírhelyek között és a sírhelyek végénél 60-60 cm 
távolságot kell biztosítani. 
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni. 



 

4. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 
5. § 

(1) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 
a) koporsós             25 év, 
b) urnás                   10 év, 
c) sírbolt                  60 év. 

 
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni 
a fenntartónak, melynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

5. A temető infrastrukturális létesítményei 

6. § 
(1) A fenntartó a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 
biztosítja: 

a) halottasház, 
b) hűtő, 
c) vezetékes víz, 
d) hulladék gyűjtő, 
e) elektromos áram. 

(2) Az infrastrukturális létesítmények közül 
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, 
b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy 

életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetőben kiépített utakat 
gépjárművel ingyenesen használhatják, 

c) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási 
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 

 
(3) Az üzemeltető részére a következő szolgáltatások elvégzéséért díjat kell fizetni, a díjakat a  
2. melléklet tartalmazza: 

a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért; 
b ) üzemben tartási költségért, 
c) eszközhasználatért, 
d) ravatalozóhasználatért, 
e) ravatalozó takarításért, 
f) hűtő használatáért, 
g) hűtő takarításért, 
h) hulladék elhelyezésért, 
i) halott átvétel és kiadása más szolgáltatótól. 

6. A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 

7. § 
(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni 
és gondoskodni arról, hogy a sírjel vagy a sorbolt a biztonságos temetőhasználatot ne 
veszélyeztesse. 
(2) A sírhelyek közti területek gondozása a fenntartó feladata, még a ravatalozó 10 méteres 
környékének gondozása az üzemeltető feladata. 



(3) A temetőben munkát végző vállalkozóknak be kell jelentkezni az üzemeltetőnél és a 2. 
mellékletben meghatározott díjat meg kell fizetniük. 

7. A temető rendje 

8. § 
(1) A temető nyitva tartása: 

a) nyári időszámítás esetén     6-21 óráig 
b) téli időszámítás esetén     7-17 óráig 
c) október 31-án, november 1-én és 2-án   6-22 óráig 

(2) A temetőben a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. 
(4) A temetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a 
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, és eltulajdonítani tilos. 
(6) A sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A 
temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. 
(7) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 
 

8. Kegyeleti tárgyak 
9. § 

 
(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezhetnek el, melyek 
nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét. 
(2) A temetőlátogatók az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat szabadon 
helyezhetnek el a sírokon. 
 

9. Növényzet elhelyezése 
10. § 

 
(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken növényeket elhelyezhetnek a sírhely földjébe, vagy 
cserépbe úgy, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák. 
(2) A temetőlátogatók temető területén belül kizárólag a temetési helyre ültethetnek 
növényeket. 
(3) Tilos a sírhelyek melletti területek gyomirtás céljából növényvédő szerrel történő 
vegyszeres permetezése, vagy sóval történő beszórása. 

 
10. Temetkezési szolgáltatók 

11. § 
 

(1) A köztemető területén temetkezési szolgáltatást az végezhet – az üzemeltetővel történő 
kapcsolatfelvételt követően - aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek. 
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 
alkalmazhat. 



 
(3) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, sírásás, sírhely nyitása az üzemeltető feladata a 
szakszemélyzetet és a szükséges eszközöket ellenérték fejében a temetkezési szolgáltatónak ő 
biztosítja. 
(4) A temetkezési szolgáltatók temető üzemeltetőnek fizetendő díjait a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

 
11. Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Ez a rendelet 2015. február 19. napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2014. (III.01.) önkormányzati 

rendelet. 
 
 
 
 
 
 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester  jegyző 
 



3/2015.(II.19.) rendelet 1. Sz. melléklete 
 

 
  
 

Sírhely megváltási díja 
 

 A B 

1 Egyes sírhely:  5.000.-Ft 
2 Kettes sírhely:  10.000.-Ft 
3 Két személyes sírbolt: 14.000.-Ft. 
4 Négy személyes sírbolt: 28.000.-Ft 
5 Hat személyes sírbolt:  40.000.-Ft 
6 Urna sírhely:  4.000. Ft 
7 Sírhely újraváltás:  3.000.-Ft 

 
 
 
 
 
 
 

3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

 
 

 
Temető infrastrukturális létesítményeinek használati díja 

 
 A B 

1 Temetőben végzett vállalkozói tevékenység: 1.000.- Ft/nap 
2 Üzemben tartási költség 10.000.- Ft 
3 Eszközhasználat 10.000.- Ft 
4 Ravatalozó használata:  1.500.- Ft 
5 Ravatalozó takarítása 1.500.- Ft 
6 Hűtő használata:  2000.- Ft/nap 
7 Hűtő takarítás 1.500.- Ft 

8 Hulladék elhelyezése 5.000.- Ft 

9 Halott átvétele és kiadása más szolgáltatótól  
 Munkaidőn belül (8-16) 3.000 Ft 
 Munkaidőn kívül 6.000 Ft 

 
 
 
 



3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 

Nyilatkozat 
 

Alulírott 
név: ..............................................................................................................  
születési név: ................................................................................................  
anyja neve: ...................................................................................................  
születési hely: ...............................................................................................  
születési idő: .................................................................................................  
személyazonosító igazolvány típusa, száma:..................................................  
bejelentett lakcíme: .......................................................................................  
 
mint az 
elhunyt neve: ................................................................................................  
elhunyt születési neve: ..................................................................................  
elhunyt anyja neve: .......................................................................................  
elhunyt születési helye: .................................................................................  
elhunyt személyazonosító igazolványának típusa, száma: ..............................  
elhunyt utolsó bejelentett lakcíme: ................................................................  
elhalálozásának helye, ideje: .........................................................................  
 
elhunyt eltemettetésére kötelezett nyilatkozom, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát 
 .....................................................................................................................  
címen kívánom tárolni. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az urna elhelyezésére szolgáló ingatlannak 
 

o kizárólagos tulajdonosa, jogszerű használója vagyok, 
o nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, így jelen nyilatkozat mellé csatolom a tulajdonos, illetve 

valamennyi tulajdonostárs, vagy az ingatlan jogszerű használójának hozzájárulását. 

Vállalom, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolom és az 
elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítom. 
 
Vállalom továbbá, hogy az elhunyt közeli hozzátartozóit tájékoztatom az urna elhelyezésére 
szolgáló hely címének megváltozásáról. 
 
Kelt: ...................................................................  
  .............................................. 
       eltemettetésre kötelezett 
Előttünk, mint tanúk előtt:
 
 
Név: ........................................................  
Lakcím: ...................................................  
Szig. szám: ..............................................  
Aláírás: ………………………………………………… 
 
 
 
 

Név: ........................................................  
Lakcím: ...................................................  

Szig. szám: ..............................................  
Aláírás: …………………………………………………



 
VI. Napirend 

 
Együttműködési megállapodás a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével  

a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról. 
 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 16-
án már tárgyalta az együttműködési megállapodást, Csépa Község Képviselő-testülete 
azonban a kért módosításokkal nem értett egyet, ezért szükséges a fenti napirendet 
újratárgyalni. A Csépa, Béke u. 114. székhely helyett a Csépa, Rákóczi u. 22. székhelyet 
javasoljuk az együttműködési megállapodásban elfogadni.  
 
Fialka György polgármester: aki egyetért azzal , hogy a Csépa Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal az együttműködési megállapodást a Rákóczi u. 22. sz. székhely 
meghatározásával elfogadjuk, kérem kézfelnyújtással jelezze. Kérem egyben 
meghatalmazásom a megállapodás aláírására. Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag jóváhagyta a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 
kötendő együttműködési megállapodást 
 

36/2015.(II.18.) határozat  
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Csépa 
Községi Önkormányzati nevében aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fialka György polgármester 
  
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 
Háziorvosi és fogorvosi álláshely pályázata 
 

Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogorvosi 
álláshely és a háziorvosi munkakör betöltésére pályázatot írt ki, és a folyamatos pályáztatási 
szándékát fejezte ki, az álláshely betöltéséig. Előző pályázat határideje 2015. február 01-jén 
lejárt. 
 
Pályázat nem érkezett egyik álláshelyre sem. Az elmúlt év végén fogorvos részéről 
ígérvényünk volt, ekkor a fogorvosi rendelő takarítását elvégeztük, felújítás megkezdődött. 



Azonban a fogorvos a pályázatát nem nyújtotta be. Háziorvos is érdeklődött, adjuk meg az 
esélyt a pályázat kiírásával. 
Amennyiben elfogadják a pályázati kiírást a fogorvosi álláshelyre, kérem, kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a pályázati kiírásra tett 
javaslatot. 
 
37/2015.(II.18.) határozat 
Fogorvosi álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a fogorvosi 
álláshelyre vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 

1. melléklet 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

fogorvos  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B u. 2/a 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Területi ellátási kötelezettséggel Csépa közigazgatási területén lévő fogorvosi körzetben a 
fogorvosi feladatok ellátása, valamint iskolafogászat.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, fogorvos,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést 
kér, nyilatkozat a körzet ellátásnak módjáról (közalkalmazottként, vagy 
vállalkozói formában kívánja ellátni)  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         vállalkozói igazolvány, ha vállalkozói formában kívánja ellátni a körzetet  

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György Polgármester 56/323-
001, vagy 30/228-8910 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2015 , 
valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére 
történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
adatbázisában szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : Fogorvosi 
pályázat. A pályázatokat Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati 
határidő leteltét követő első ülésén bírálja el. A kinevezés közalkalmazotti jogviszony esetén 
3 hónap próbaidő kikötésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Egészségügyi Közlöny 
www.csepa.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

 



Fialka György polgármester: Amennyiben elfogadják a pályázati kiírást a fogorvosi 
álláshelyre, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a pályázati kiírásra tett javaslatot. 
 
38/2015.(II.18.) határozat 
a háziorvosi szolgálat működtetésére pályázat kiírása 
 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázati kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést és elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

35/2015.(II.18.) határozat 1. számú melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Csépa Község Önkormányzata  
 

háziorvos  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B. u. 2/a 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Felnőtt és gyermek (vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok 
ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel, 
közalkalmazotti jogviszony keretében. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         



Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         4/2000. (II. 25.) EüM. rendeleti szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával 

rendelkezők), magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt az 
56/323-001, vagy 30/2288910 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2015. , valamint a 
munkakör megnevezését: háziorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Egészségügyi Közlöny 
         www.csepa.hu 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. ……………… 

 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására teszek javaslatot, az írásos előterjesztés szerint. 
Jogszabályi változás miatt átvezetésekről kell gondoskodni önállóan gazdálkodó szervek 
válnak részben önállóvá. 
 
Fialka György polgármester: ha nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a 
KKÖH SZMSZ módosítására tett javaslatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a módosításra tett javaslatot. 



 
39/2015.(II.18.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi szerint 
módosítja: 
 
Az SZMSZ 4. §. (3) bekezdésének a) pontja kiegészül az alábbi ad) alponttal 
 
„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 
 
 ad) Városi Egészségügyi Központ (Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6.)” 
 
Erről értesülnek: Képviselő testület tagjai 

- Fialka György polgármester 
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
- Kunszentmárton Város Önkormányzata 
- KKÖH Pénzügyi Osztály 

 
VIII. Napirend 
 
a Csépai Napló szerepéről a község életében, a lakossági visszajelzések tapasztalatairól, 
javaslat a csépai honlap működtetésére 

 
 

Kovácsné Németh Mária képviselő: 17. évfolyamába lépett a Csépai Napló. Rendszeres 
rovatok jöttek létre, az önkormányzati hírek, óvoda, iskola, egyházi, rendőrségi, sport hírek. 
Kérem, akik jelen vannak intézmények vezetői, adjanak hírt az intézmény működéséről, 
életéről, a civil szervezetek is évente számoljanak be, hogyan, mint tevékenykednek. A 
rendőrségi és sport hírek is rendszeresebbé válhatnának a jövőben. Az internet világában az 
önkormányzatnak jó bizonyítvány, ha az intézményei is aktuális hírekkel adnak információt a 
látogatónak. Május 30. a határidő, hogy a polgármesteri hivatalon kívül az Őszikék, az 
Óvoda, a Konyha is bemutatkozzon a honlapunkon. Jelenjen meg ez elérhetőség- szolgáltatás.  
Az újság két havonta jelenik meg, sok információval a csépaiak életéről.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: köszönöm a tájékoztató írásos anyagát és kiegészítését. 
Valóban kaptunk időpontot az internetes anyag elkészítésére, melyet el fogunk készíteni. 
 
Bíró József: ha valakinek segítség kell az anyag összeállításánál, fényképet kell készíteni, 
állok a rendelkezésére.  
 
Fialka György polgármester: A szerkesztő bizottság munkájának köszönhetően az évek során 
megszerették a helyi lakosok a Csépai Naplót. Sajnos van olyan lakosunk is, akinek hiába 
visszük házhoz az ingyenes példányt, nem olvassa el és számon kéri, miért nem tud egyes 
lehetőségekről. A szerkesztőbizottságnak megköszönjük önzetlen és felelősségteljes munkát. 
A határozati javaslatban néhány feladat került megfogalmazásra, amellyel, ha egyet értenek 



kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
40/2015.(II.18.) határozat 
A Csépai Napló, és honlap szerepéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Napló és a csépai 
honlap működtetéséről szóló tájékoztatót. Megköszöni a szerkesztőbizottság munkáját, és az 
alábbi feladatokat határozza meg:  
 

1. A Csépai Napló írott hírforrásként biztosítson tájékoztatást a lakosság részére.  
2. A civil szervezetek élete, tevékenysége, eredménye, valamint a programjaikról szóló 

fényképes beszámoló legyen rendszeres rovata a Naplónak és a honlapnak. 
3. A honlap naprakész információkat tartalmazzon, folyamatos frissítéséről gondoskodni 

kell. 
4. A Csépai Napló és a honlap adjon helyet a Csépa környéki közéleti események, 

programok – szalagcímként- megjelenésének, a környékbeli települések rendezvényei, 
falunapjai közhírelésére is lehetőséget adhatnak az újság hasábjai. 

5. A sportrovat mutassa be az eredményeket és ismertessen meg egy-egy kimagasló 
eredményt elért sportolóval, akik öregbítik Csépa község hírnevét. 

6. A rendőrségi hírek állandó rovatként tudósítson, a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányságtól kérni kell a híranyag biztosítását, mely a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatosan is hasznos információkkal szolgálhat. 

 
Felelős: Kovácsné Németh Mária kommunikációs feladatok ellátásáért felelős tanácsnok 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 



 
IX. Napirend 
Egyebek 
a) börtön építéséről 

 
Fialka György polgármester: önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területet keres a BM 
börtön építésére. 500 fő fogvatartott befogadásra alkalmas épület épülne. Az előzetes 
beszélgetések során, melyet a képviselőkkel folytattam, azt javaslom, utasítsuk el. A probléma 
nem a zárt intézet, hanem az, hogy jön a család és a barátok a fogvatartottakhoz.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: köszönjük a lehetőséget, lemondunk róla. 
 
Fialka György polgármester:aki elutasítja a börtön építésének gondolatát településünkön, 
kérem jelezze, megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elutasította a testület a felhívást. 
 

41/2015.(II.18.) határozat 
Pályázati felhívás elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a BM/229-1/2015. felhívását az 
önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására 
vonatkozó pályázati felhívást megtárgyalta és a lehetőségével nem kíván élni. 
 
Erről értesül:   1./ Képviselő testület tagjai Csépa 

 
b) ingatlan felajánlás 

 
Fialka György polgármester: Tóth Sándor Budapest X. ker. lakos felajánlja térítésmentesen a 
Csépa, Béke u. 64. szám alatti lakóingatlant. 1/1 részben az ő tulajdona, azonban amíg a 
felesége elhelyezése nem történik meg és kijelentkezéséről nem kapunk értesítést. Az ingatlan 
per- és tehermentes. A Czuczor féle házról van szó. 
Aki az mellett szavaz, hogy fogadjuk fel a térítésmentes felajánlást, az kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ingatlan felajánlást. 
 

42/2015.(II.18.) határozat 
Csépa Béke u. 64. ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépa, Béke u. 64. szám alatti 
ingatlan térítésmentes felajánlását elfogadja Tóth Sándor Budapest. X. ker. Endre u. 
8/b 5. szám alatti lakos tulajdonostól. 
Az ingatlannal kapcsolatos szerződés aláírásával a testület Fialka György 
polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Tóth Sándor Budapest, X. ker. Endre u. 8/b. 5. 
  2./ Képviselő testület tagjai 

 
c.) KKÖH SZMSZ módosítás 
 
d.) park létesítés 
 



Pintér Csaba képviselő, a Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottsági 
ülésünkön új park létesítésének gondolata vetődött fel. Kérjük, a park helyének eldöntésében 
a testület foglaljon állást. Melyik az alkalmasabb hely? A régi malom helye a Somogyi 
utcában, 2400 m2, vagy a Nagy gödör bal oldali része, ami 12.000 m2, vagy a jobb oldali 
részt, ami 2400 m2. A fák folyamatosan, ciklusosan kerülnének elültetésre. Javaslatunk, hogy 
a faluban élő újszülöttek kapjanak egy-egy fát, amiről majd a család gondoskodik. 
Emléktáblát is kihelyezhetnek a fa elé. Minden évben faültetési ünnepség lenne. Kovács 
Sándort szaktanácsadóként meghívtuk az ülésre, ő javasolt fa fajtákat, amelyet jól fejlődnének 
adott talajban. A fákat a tiszakürti arborétumból tudnánk beszerezni reális áron, felmértük a 
lehetőségeket. 
 
Fialka György polgármester: rendkívül jó ötletnek tartom, hogy megvalósuljon. A község 
lakosainak azon részét nem szabad kizárni, aki, a gyermek születéséből nem tudja kivenni a 
részét. Évente 20 család lehet, aki ebben részt kíván venni. Teremtsünk hagyományt, és 
ültessék el a családok a fájukat. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: támogatom, mind a két terület folyamatosan parkká 
válhatna. Egy házilag készített látványtervet jó lenne, ha készítenétek.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az ötletet támogatom, nagyon örülök. Így tanulják meg a 
családban a gyermekek, mennyi érték van a faluban, a környezetben. A környékben ilyen 
szépen parkosított falu nincs, mint Csépa.  
 
Fialka György polgármester: a környezetünk védelme téma, a vizek védelme, nagyon fontos 
számunkra. Megjegyzem, a családok fája park gondolata régen Barta Sándor fejéből pattant 
ki. Nem volt rá lehetősége, hogy megvalósítsa. Most a testületben vannak olyan fiatal tagok, 
akik szeretnének szép környezetben élni, a téma aktuálissá vált. Azt javaslom, ne 
foglalkozzunk először kettő, csak egy park létesítésével, ha egy rendben lesz, majd 
továbblépünk.  
 
Szabó Károlyné képviselő: a malom helyén létesítsük először a parkot, központi helyen van. 
 
Fialka György polgármester: javaslom elfogadni, hogy a malom helyén a Csépa Somogyi 
úton létesüljön a családok parkja, ahol minden család lehetőséget kap, aki fát akar ültetni és 
gondozni. Aki elfogadja a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 6 igen 
szavazattal a testület elfogadja a javaslatot. 
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Családok parkja létesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat támogatja a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 
kezdeményezését, és Csépa 201 hrsz alatt lévő Somogyi úton elhelyezkedő területen új 
parkot létesít. 
A parkban minden család elültetheti az önkormányzat által meghatározott fajta fát, és 
arról gondoskodhat, emléktáblával jelölheti. 
A fa ültetés községi ünnepség keretében történik, melyet a Környezet- és 
Közrendvédelmi Bizottság szervez, és bonyolít le. 
A testület megbízza a bizottságot, hogy a park látványtervét készítse el, és azt testületi 
ülésen mutassa be. 
 



Felelős: Pintér Csaba Gábor KKB Elnöke 
Határidő: 2015. május 
 
Erről értesül: 1./ Pintér Csaba Gábor KKB Elnöke 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

e.) jelzőtábla eltávolítás kérése 
 
Fialka György polgármester: Gödöllei Krisztián az üzlethelysége előtti, Béke úton 
elhelyezkedő jelzőtábla megszüntetését kéri, hogy segítsük elő. A megállni tilos tábla még a 
vásárok rendezése idején lett elhelyezve, hogy az árusok ne akadályozzák a forgalmat. 
Vásárokat már nem rendezünk, a tábla ottmaradt. Nemcsak neki, a vásárlóknak és 
mozgáskorlátozottaknak is gond, hol állhatnak meg, ha az üzletbe akarnak vásárolni. 
Megfelelő öböl van parkoló kialakítására a bolt előtt. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a temető felőli részen vizsgáljuk meg a lehetőséget. 
 
Fialka György polgármester: most egy elvi döntést kérünk, helyszíni bejárás során 
megnézzük, milyen lehetőség van a bolt közelében parkoló kialakításának. 
Aki egyetért a megállni tilos tábla eltávolításának gondolatával és parkoló kiépítésének 
lehetőségével kérem jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyetért a megállni 
tilos tábla eltávolításával amely a kérelemben szerepelt. 
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jelzőtábla megszüntetéshez elvi hozzájárulás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a JNK-Szolnok Megyei  
Közútkezelő Nonprofit Kft-ét a Csépa, Béke u. 114. szám alatt lévő üzlet Béke úti 
oldalán lévő megállni tilos tábla, útpadkán parkolni tilos tábla eltávolítására.  
 
Erről értesül: 1./ Gödöllei Krisztián Csépa, Béke u. 114. 
  2./ Közútkezelő Nonprofit Kft Szolnok 
  3./ Képviselő testület tagjai 

 
Havrilla Sándorné alpolgármester: nemzeti ünnepünk közeledik, előzetes egyeztetés szerint 
március 13-ra javasoljuk az óvodai- iskolai és községi ünnepség időpontját. Fiatal 
képviselőnket Pigniczki Árpádot kérem fel az ünnepi beszéd megtartására.  
Bejelentem, az óvoda nagytakarítását 07.27-08.19-i tervezzük. A tető felújítás 1-2 napos 
bezárással fog járni.  
 
Fialka György polgármester: az általános iskola állami felügyelet alatt áll, de a mi 
gyerekeinkről van szó. Indítványozom a testületnek, még az első félév során kérjük meg az 
iskola igazgatóját, adjon tájékoztatást az oktatási- nevelési munkáról, azokról a problémákról, 
amelyekkel szembe kell nézniük minden nap.  
Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett az indítvánnyal a testület. 
 
45/2015.(II.18.) határozat 
általános iskola munkájáról tájékoztató kérése 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testület felkéri a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Intézményvezetőjét, hogy a 2015. első félévében testületi ülésen adjon tájékoztatást az iskola 
oktatási-nevelési tevékenységéről, azok problémáiról, az előttük álló feladatokról. 
 
Erről értesül: 1./ Mészáros Mária igazgatónő 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Fialka György polgármester: megköszönöm a munkájukat, zárt ülésen folytatjuk 
tevékenységünket. Köszönöm vendégeink megjelenését! 
 

kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester                     jegyző 


