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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. április 22-én megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő (később érkezett) 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő   
    
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Szabó Károlyné   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 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek 
vagyunk. Szabó Károlyné képviselő betegség miatt van távol, Havrilla Sándorné alpolgármester 
később érkezik. Javaslom, hogy a nyílt ülés napirendjei közül a 8. napirendi pontot azaz a 
Mozgássérültek Helyi Egyesületének beszámolóját az egyesület vezetőjének betegsége miatt,  
napoljuk el, és a következő ülésen Németh Ferenc jelenlétében tárgyaljuk. Helyette vegyük 
fel a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására tett előterjesztést. A többi napirend változatlan marad. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
78/2015.(IV.22.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testület a Mozgássérültek Helyi Egyesületének 
életéről, munkájáról szóló tájékoztatót az egyesület vezetőjének betegsége miatt elnapolja 
májusi ülésére. Helyette felvette a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására tett előterjesztést. A többi 
napirend változatlan marad. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Alapítvány Csépa 
Községért által megpályázott rönkház munkálatai befejeződtek, az elszámolások 
megtörténtek, a számlák összesítése folyik, és a visszaigénylések ez után történnek. 
Egyezséggel zárult a csongrádi vízművel kapcsolatos per, melyben a csépai önkormányzat 
volt a felperes. Az írásos tájékoztató elkerült minden képviselőhöz. Az ügyvéd úr intézkedett 
a bíróság felé az eljárás megszüntetésére.  
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Az óvoda tetőcsere munkálatai megkezdődtek. Az árajánlatot felülvizsgáltattuk, mert 1,5 
évvel ezelőtti volt. Pénzügyi, egyéb formális akadálya nincs, a munkálatoknak. 
A falunap megbeszélésről a mai napon tájékoztatót kapunk, a választás megtörtént, a 
költségvetés kialakítása intenzíven folyik. 
A Horgászegyesületek a Tiszáért keretén belül Szolnok város támogató véleménye, valamint 
a mi horgász szövetségünkkel való együttműködés keretében hetente megbeszélést folytatunk. 
A közmunka programban a Hajlási út munkálatai eredményeként a Tisza – gátig járható az út. 
 
(Havrilla Sándorné alpolgármester megérkezett) 
 
Május 1-ét követően elkerül az út a gát tövéig, és a Nyert föld déli részén fog folytatódni. 
Térfigyelő kamera kipróbálása folyik a településünkön. 
Balatonszárszó felújítás felmérési munkálatai bizakodásra adnak okot. Az önkormányzat által 
elfogadott költségvetés a tetőcserén túl a külső burkolat felújítására is lehetőséget ad. 
24.470 e Ft számla összeggel rendelkezünk, 17 millió az óvoda tetőfelújítás, ezen kívül a 
közmunkaprogramra kapott összeg feladattal terhelt, így 4.470 e Ft összegünk van. 
Az önkormányzat és a hivatal munkája nyugodt mederben folyik. Ami a legjelentősebb 
problémát jelenti, a településképet rontó ingatlanok állapota. Rendkívüli erőfeszítéseket kell 
tenni, meg kell találni a megoldást, ami ezt a helyzetet javítja. 
Van-e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzott tájékozatóhoz? Amennyiben nincs, 
megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 
2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta ülésén már ezt a napirendet. 
Átadom a szakmának a szót. 
 
Matyi Ferencné pénzügyi munkatárs: A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi 
költségvetését 35 147 E Ft működési forráshiánnyal fogadta el. 
A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásából 23 212 E Ft-ot, valamint átmeneti támogatás címén 13 000 E Ft 
kapott az év folyamán. 
A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
kényszerű takarékosság jellemezte. 
A rendelet-tervezet készítése óta könyvelési, számítási hibái táblázatok, képlet hibáiból 
adódtak. 
Konszolidált beszámoló a kincstárhoz elküldésre került. Tovább tárgyalásra alkalmas az 
anyag. 
 
Csépa Községi Önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása során 53 028 e Ft maradvány 
keletkezett, melyből feladattal terhelt 52 611 e Ft, szabad maradvány 417 e Ft. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő pü. Biz. Elnöke: a pénzügyi bizottsági ülésen 
megbeszéltük a 2014. évi zárszámadási anyagot, melyből világosan kiderült, hogy a 2014. évi 
évi fejlesztési célok megoldását a takarékosság és a pályázati lehetőségek megragadása útján 
sikerült megvalósítani. Látható, hogy a beruházás és a géppark bővítése volt nagyarányú. 
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2015-re javasoljuk a pályázati lehetőségek kihasználását felújításra, fejlesztésre, ehhez önerő 
kell, melyet csak takarékossággal tudunk elérni. Az anyagot továbbtárgyalásra javasoljuk. 
 
Fialka György polgármester: a rendelet-tervezetet végleges elfogadásáig a Kincstár elfogadó 
nyilatkozatáig jóváhagyásra javaslom! Megállapítom a testület a zárszámadási rendelet-
tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, 6 fő igen szavazattal. 
 
79/2015.(IV.22.) határozat 
A 2014. évi beszámoló elfogadásáról, a zárszámadási rendelet-tervezet 
továbbtárgyalásra való alkalmasságáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat 2014. évi beszámoló elfogadta. A 2014. évi zárszámadási 
rendelet tervezetét, továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
 
III. Napirend 

Előterjesztés az avar- és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet véleményeztetésére 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: mindenféleképpen indokolt a környezetvédelmi célú rendelet 
megalkotása. Az avar- és növényi hulladék megsemmisítésére legális lehetőséget, 
környezettudatos szemléletet kell biztosítani. Ennek figyelembe vételével készült el a 
rendelet. A háztartási hulladék és növényi maradványok elsősorban komposztálás útján 
hasznosíthatóak, a hulladékszállítási közszolgáltatást is igénybe lehet venni.  
 
Pintér Csaba képviselő: a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet. Azzal szeretnénk kiegészíteni, hogy „szélcsendes időben" történjen a kerti hulladék 
égetése. 
 
Fialka György: polgármester: aki elfogadja  a módosító javaslatot kérem kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a fenti módosítással kiegészített rendelet-
tervezetet, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta az avar- és növényi hulladék égetéséről szóló rendeletét. 
 

Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete 

az avar és növényi hulladék égetéséről 

 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) 

bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az illetékes környezetvédelmi igazgatási 
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szerv - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése szerinti – véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok 

megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítják. 

2.§ A rendelet területi hatálya Csépa község közigazgatási területére terjed ki. 

3.§ A rendelet személyi hatálya Csépa  község közigazgatási területén a természetes 

személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed 

ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

 

4.§ E rendelet alkalmazásában avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, 

lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék. 

 

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai 

 

5.§ (1) A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással 

kell gondoskodni. 

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. 

6.§ (1) Csépa közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 18.00 órától 

21.00 óráig megengedett október végétől-április végéig. 

(2) Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz-, és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(3) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.  
(4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető. 

 
7. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt 
ne okozzon. 

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet 
kismértékű zavarása mellett égethető, szélcsendes időben. 
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(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  
 

Záró rendelkezések 

7.§ Ez a rendelet 2015. április 23. napján lép hatályba. 

 

Csépa, 2015. április 

 

 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester      jegyző 

 
 

III. Napirend 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításának véleményezésére 
 
 
Fialka György polgármester: a kirendeltségvezető szóbeli beajánlása következik. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: februárban megalkotott szociális rendelet kiegészítésére 
teszünk javaslatot. A normatív lakásfenntartási támogatás fokozatosan megszűnik 2015. 
november 30-áig. Ilyen jogcímen támogatást már nem lehet megállapítani. 
A problémát a támogatás megszűntén túl az jelenti, hogy lakosaink közül sokan elveszítik védett 
fogyasztói státuszukat is, ezzel együtt a végszámlák részletfizetési lehetőségét, vagy az előfizetős 
mérőóra felszerelésének ingyenességét. 
Számításaink szerint a rendelettervezetben szereplő települési lakásfenntartási támogatás 
bevezetésének forrásigénye évente 4.560 e Ft. 2015. évre szükséges 2.000 e Ft-ra ez évi 
költségvetésünk fedezetet nyújt. 
A támogatás csak házi pénztárból kerülhet kifizetésre. Nem lenne gazdaságos, ha minden 
háztartásnak utalnánk. A gyógyászati segédeszköz támogatás jövedelemtől függő, 50 %-a 
vásárolt eszköznek támogatásként lenne adható, melyben évente 10 fő rászoruló lakosunk 
részesülhetne.  
A rendeletben lehetővé tesszük a rendkívüli települési támogatás megállapítását a talajterhelési 
díj kifizetéséhez is. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: akkor kapjon támogatás a lakos, ha az adót kifizette, és 
javaslom, hogy önkormányzat a munkagépével ne végezzen annak a lakosnak munkát akinek 
adótartozása van! 
 
Fialka György: polgármester: aki elfogadja  a módosító javaslatot kérem kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta a módosító javaslatot. 
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Fialka György polgármester: aki elfogadja a fenti módosítással kiegészített rendelet-
tervezetet, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a szociális rendeletünk módosítását. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2015.( IV.23.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 

támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 2/2015.(II.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 62.§ 
(2) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 
A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a 
személyes gondoskodásról szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2.§ (2) bekezdése a következő b) és c) pontokkal egészül ki: 
 

„b) települési lakásfenntartási támogatás 
  c) gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás” 
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének „(2), (3) bekezdés” szövegrésze helyébe a „(2), (3), (4) 
bekezdés” szövegrész kerül. 

 
(2) A Rendelet 3.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Települési lakásfenntartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
  „e) talajterhelési díj kifizetéséhez” 
 
(2) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének „az (4) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe  

„a (4) és(8) bekezdés kivételével” szövegrész kerül.  
(3) A Rendelet 4.§ -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 „(8) A talajterhelési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a 
kérelmező által a tárgyévben befizetett talajterhelési díj összegét”. 

 
4. § 

 



 8

(1)A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: 
 

„4/A. 
Települési lakásfenntartási támogatás 
 
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás 

nyújtható. 
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege: 
a) 2.000 Ft, , ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
b) 1.000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. 
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem 

benyújtásának hónapjának első napjától illeti meg. 
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosulnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. 

(7) A támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva hozzá az ingatlanban lakó vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek lakcímkártyájának másolatát. 

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 
házipénztárból kerül kifizetésre. 

(9) Települési lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások tagjai a rendelet 4.§ 
(1) f) pontja alapján nem részesíthetők támogatásban.” 

 
 
(2) A Rendelet a következő 4/B. §-al egészül ki: 
 
 „4/B. § 

Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 
 

(1) Támogatás nyújtható a kérelmező életminőségét javító gyógyászati segédeszköz 
vásárlásához. 

(2) Gyógyászati segédeszköz vásárlásához támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át. 

(3) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz árának 50%-a, de legfeljebb 50.000 
Ft. 

(4) A kérelemhez csatolni kell a gyógyászati segédeszközre vonatkozó árajánlatot. 
(5) Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás évente legfeljebb 10 fő részére 

állapítható meg. 
(6) A támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani 
(7) A kérelmek beadási határideje október 31. 
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(8) A kérelmeket a Képviselő- testület a beadási határidő követő testületi ülésen bírálja 
el.”  

 
5.§ 

 
A Rendelet 7 §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
"(4) Nem állapítható meg rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli 
települési támogatás annak, akinek Csépa Község Önkormányzata és intézményei 
felé lejárt határidejű tartozása, hátraléka van." 

 
 

6. § 
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2015. április 
 
 
  Fialka György      Dr Hoffmann Zsolt 
  Polgármester      Jegyző 
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8/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

KÉRELEM 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

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 TAJ szám 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
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 
 e) talajterhelési díj kifizetéséhez 
 f) gyógyászati segédeszköz vásárlásához 
kérem. 
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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.) 
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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  
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V. Napirend 
 
Előterjesztés talajterhelési díj rendelet módosításának véleményeztetésére 
 

Fialka György polgármester: A rendelet módosításának célja, hogy a településen azon 
szennyvízkibocsátókat, akik eddig nem kötöttek rá a vezetékes szennyvízhálózatra, rákötésre 
ösztönözze. Ezáltal csökken a környezetben okozott kár. Az átemelős szivattyús 
megoldásoknál jelentkezett probléma. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: ezek a lakosok írásos dokumentummal rendelkeznek, 
hogy próbáltak rákötni, a szivattyú nem megfelelő, kivitelezhetetlen a rákötés. A lakosok, 
akiknél a műszaki probléma jelentkezett méltánytalannak tartják, hogy hajlandóságot 
mutattak a rákötésre, de műszakilag ezidáig nem történt előrelépés. A Bácsvízzel mi felvettük 
a kapcsolatot, segítséget ígértek, és elfogadják a rendelkezésre álló szivattyúkat. Hét ingatlant 
érint. 

Fialka György polgármester: fentiekre tekintettel javasoltuk a talajterhelési rendeletünk 
módosítását. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal 
a testület elfogadta a módosításra tett javaslatot. 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (IV.22. ) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 19/2013. (IX.26.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetterhelési díjról szóló LXXXIX. 
törvény 21/A § (2) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 

1. § 

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 19/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) 100 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsájtót aki 2015. augusztus 
31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a 
szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni.  

2.§ 
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(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

C s é p a, 2015. április 22.  

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester       jegyző 

 

9/2015. (IV.23) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
B E V A L L Á S  

A 20... évi az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési 
kötelezettségről  

Magánszemély kibocsátó 

 

1. Neve: ………………….….……. Leánykori neve: ………....…………….…………. 

2. Születési hely és idő: …………...………………………………….....……..…………  

Anyja neve: …...………….…………...…………………………………..…..………. 

3. Adóazonosító jele: …….…………………..………..………………………………… 

4. Lakcíme: ………………………………….……………..……....……………………. 

Kibocsátó hely címe: ……...…….……………….……………………...……………. 

Nem magánszemély kibocsátó 
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1. Neve, elnevezése: ……………………...…………………..……………………….. 

rövidített cégneve: …….………………..…………………………………………… 

2. Adószáma: ……………..………………… Cégjegyzék szám:…………...………… 

Statisztikai számjele: …….………….……………………………………………..… 

3. Címe: székhelye.…………………….……………………………………………..… 

telephelye……………………...…..………………………………………….. 

4. Kibocsátó hely címe. …………………………………..……………………………. 

5. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: …………………………………………... 

Bevallási időszak: 20... január 1-től 20... december 31. 

Talajterhelési díj számítása: 

1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség ………… m3 

Díjalap csökkentő tényezők: 

2. locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján) ………… m3 

3 Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan 

elszállított szennyvíz mennyisége ...………..m3  

4. Talajterhelési Díj alap (első sor csökkentve a 2-3. sor összegével) ………… m3 

5. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200.-Ft/m3 

6. Területérzékenységi szorzó 1,5 

7. Számított talajterhelési díj 4.sor x 1200.-Ft x 1,5) ...………Ft 

8. Önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség ………….Ft 
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9. Önkormányzati rendelet szerinti 100 %-os díjkedvezmény ………….Ft 

10.Önkormányzati rendelet szerinti 70 %-os díjkedvezmény ………….Ft 

11.Önkormányzati rendelet szerinti 50 %-os díjkedvezmény ………….Ft 

12. Fizetendő talajterhelési díj ………….Ft 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Csépa, 201... ……………………….  

……………………………….. 

tulajdonos, használó aláírása 

9/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  

K É R E L E M 

talajterhelési díjkedvezmény/díjmentesség megállapításához 

A kérelmező 
Neve /leánykori név/:  
Lakóhelye:  
Fogyasztási hely címe: ………………………………………………………………………. 

Kedvezmények: 

 2015. augusztus 31 napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rákötök, 

100 %-os díjkedvezmény 

 éves vízfogyasztásom a 20 m3-t nem haladja meg. 70 %-os díjkedvezmény 

 A háztartás egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 57.000,- Ft 50 %-os díjkedvezmény 

/Csatolandó:A kérelmező és a vele közös háztartásban élők előző havi 
jövedelméről szóló igazolás, -nyugdíjszelvény, folyószámla fénymásolat .Igazolás 
árvaellátás, családi pótlék GYES, gyermektartás utolsó 1 havi összegéről./ 

Mentességek: 

 ingatlanom csak kerti csappal rendelkezik, 

 ingatlanom előtt nincs kiépítve szennyvíz hálózat, 
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 a szennyvíz hálózatra való rákötés csak szivattyúval oldható meg, hitelt érdemlő 
módon (számlával) igazoljuk a szennyvíz kezelés módját és nagyságrendjét (legalább 
a vízfogyasztás 70 %-a). 

Kérem Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 
19/2013.(IX. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a talajterhelési díj 
megfizetése alól részemre kedvezményt/mentességet biztosítani. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok a 
valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok adóigazgatási eljárás keretén belüli 
felhasználásához. 

 

Csépa, 20 ………………………………. 

………………………………………… kérelmező aláírása 

VI. Napirend 

Előterjesztés a gazdasági program elfogadásáról 

 
Fialka György polgármester: a gazdasági program a 2015-19 évekre szól. A gazdasági 
program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az Mötv írja elő, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
kell elfogadni a gazdasági programot. Fejlesztési dokumentumról van szó. Tartalmazza a 
megvalósítás ütemét, a pénzügyi feltételeket. A testület bármikor módosíthatja programját. 

Fialka György polgármester: kérem a testületet, a gazdasági program elfogadását jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta 2015-19 évre szóló 
gazdasági programját. 

 

80/2015. (IV. 22.) határozat 
Csépa Község Gazdasági Programjának elfogadásáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csépa Község 2015-2019. 
évi Gazdasági Programját e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Fialka György polgármester 
   2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
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   3./ KKÖH Csépai Kirendeltségének Pénzügyi Csoportja 
   4./ Képviselő testület tagjai 

VII. Napirend 

Beszámoló a 2014. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan 
követelésekről 

 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: fontos forrás az adóbevétel. Hangsúly az adóbeszedésen van. A 
helyi adópolitika kialakítása a testület feladata. A végrehajtás a hivatalé. Azt hogy 2014. 
évben hogyan alakult a bevétel, látjuk az írásos anyagból. A lehetőséghez képest jó a 
teljesítés. Jelentős hátralék képződik folyamatosan. Vannak hátralékok amelyeket nem lehet 
beszedni, pl. a gazdasági társaságok. Ha a tartozás az 1 évet meghaladja, a gépjárművet a 
forgalomból kivonathatjuk. Vannak akik ezt jól ismerik, nem éri el az egy évet a tartozás, és 
kicserélik a járművet. 

Fialka György polgármester: jól előkészített anyagot kaptunk, amelyből láthatjuk a behajtás 
teljesítésének állását. Aki elfogadja a beszámolót kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

 
81/2015.(IV.22.) határozat 
az adóbevételek 2014. évi teljesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről 
szóló – jelen határozat mellékletét képező - beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Erről értesül: 
 

1./ Képviselő-testület 
2./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 

 
 

812015.(IV.22.) határozat melléklete 
 

KIMUTATÁS A 2014. ÉVI ADÓTERVEK  TELJESÍTÉSÉRŐL 
 
1. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 
Adózók száma:  815 fő 
 
2014. évi előírás  4.584.014,- Ft  (Mentesség összege 765.000,- Ft) 
Befizetés  4.114.285,- Ft 
 
Teljesítés:    89,7% 
 
Nyitó hátralék:       2.536.543,- Ft 
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MAG.SZ.KOMM.ADÓ ÖSSZ.HÁTRALÉK DEC.31-ÉN:  2.790.226,- Ft 
 
 
2. HELYI   IPARŰZÉSI  ADÓ 
 
Adózók száma:   141 fő 
 
2014. évi előírás 9.759.936,- Ft 
Befizetés  8.458.469,- Ft 
 
Előleg visszautalás    1. 368.400,- Ft 
 
Teljesítés: 86.6 % 
 
Nyitó hátralék                  4.797.227,- Ft 
IPARŰZÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC.31-ÉN 2.749.444,- Ft 
 
3. GÉPJÁRMŰADÓ 
 
Adózók száma:   435 fő 
 
2014. évi előírás 5.222.603,- Ft 
Befizetés  5.398.136,- Ft Ebből önkormányzat bevétele 2.159.254.- Ft 
 
Teljesítés    103 % 
 
Nyitó hátralék       1.797.671,- Ft 
GÉPJÁRMŰADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC. 31-ÉN 1.166.319,- Ft 
 
5. IDEGENFORGALMI ADÓ BEVÉTELÜNK 2014. ÉVBEN                     17.700,- Ft 
 
 
6. ÖSSZESÍTÉS 
 
2014.  ÉVI  TERVEZETT, ELŐIRÁSRA KERÜLT  ADÓBEVÉTEL:  19.584.253,- Ft 
 TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL        17.988.590,- Ft 
            EBBŐL KINCSTÁR SZÁMLÁRA UTALÁS GÉPJ. 60%             3.238.882,- Ft 
            
TELJESÍTÉS    91,8  %  
 
 
7. ADÓHÁTRALÉKOKRA FELSZÁMÍTOTT KÉSEDELMI PÓTLÉKOK  
 
Nyitó késed.pótlék      3.794.086,- Ft 
Befizetés          215.783,- Ft 
KÉSEDELMI PÓTLÉK HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN 1.896.187,- Ft 
 
 
8. ELMÚLT ÉVEK ADÓHÁTRALÉKA ÖSSZESEN 
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NYITÓ HÁTRALÉK     9.131.441,- Ft 
 
HÁTRALÉKOK ÖSSZESEN DEC. 31-ÉN  6.885.989,- Ft 
 
KÉSEDELMI PÓTLÉKKAL EGYÜTT             8.782.176,- Ft 
 
9. ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK  BEHAJTÁSÁRA, 
KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK 
 
A./ IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA 
 
  Bevétel:     381.148,-Ft ebből önkormányzat számlájára utalva  67.000,- Ft 
  Hátralék  4.374.202,- Ft 
 
B./ EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA 
 
     Az egyéb bevételek számlára nem történt befizetés 
 
10. ADÓBEHAJTÁSRA TETT INTÉZKEDÉSEK 
 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az  egyenleg értesítők mellett  a hátralékkal rendelkezőknek 
folyamatosan  fizetési felszólításokat küldök. Felszólítót kaptak  április, július, október és 
december hónapokban.  A felszólítások  eredményeképpen  valamilyen szinten mindig 
történik befizetés.  
Ezen felül a  nagyobb hátralékkal rendelkező adózóknak  külön felszólítást küldtem 
tartozásuk kiegyenlítésére, ennek hatására került sor 534.000,- Ft hátralék rendezésére. 
 
A gépjárműadó hátralékok csökkentése érdekében éltem a forgalomból kivonás lehetőségével. 
Jogszabály által meghatározott feltételek figyelembe vételével 10 gépjármű forgalomból 
kivonására volt lehetőség. melynek hatására 7 adózó rendezte tartozását, 3 gépjármű  
ténylegesen  kivonásra került. 
 
A felszámolás alatt lévő gazdasági  társaságok tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy 
hitelezői igényünk benyújtása ellenére a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy  azok teljes 
egészében meg nem térülő hátralékok.  
A felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem nyer kielégítést.  
 
Több éve tartó  felszámolási eljárás befejezésére és a gazdasági társaság megszüntetésére   
került sor 2014. évben. A Szolnoki Törvényszék döntése szerint  a hitelezők kielégítésére 
nincs lehetőség.  
A döntés alapján  nagy összegű adóhátralék törlésére került sor 2014. évben. 
Iparűzési adó   2.911.000,- Ft 
gépjármüadó       86.350,- Ft 
Késedelmi pótlék 1.495.654,- Ft   
 
A felszámolásról kapott értesítéskor 2014. évben 1 esetben éltem hitelezői igény bejelentéssel. 
Adózó tartozása: Iparűzési adó 585.350,- Ft,  Gépjárműadó: 86.350,- Ft, Késedelmi pótlék: 
73.128,- Ft.   Összesen:681.478,- Ft. 
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A kintlévőségek behajtása érdekében folyamatosan kérem a munkahelyekre vonatkozó 
adatokat az Egészségbiztosítási Pénztártól. 
 
Munkabérből letiltást, kezdeményeztem 93 alkalommal, amely 80  adózó esetében sikeres 
volt. A befolyt összeg  843.000,- Ft-tal csökkentette  a hátralékok összegét.  
 
Az év folyamán 56 adózótól sikerült több havi részletben 846.000,- Ft adóhátralékot levonni.  
 

VIII. Napirend 
Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2012. 
(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község kitüntető díjra munkahelyi, szakmai munka 
elismerésére tett javaslatokat mérlegelve a rendeletünk módosítására kell javaslatot tennem. A 
nyugdíjazások, illetve a több évtizeden keresztüli tartós, eredménye munka indokolja, hogy a 
kitüntetést nagyobb létszámban kapják meg. 
Ezért javaslom, 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről módosítását az alábbiak szerint: 
4. § (4) bekezdés első mondata módosuljon: „Évente legfeljebb három kitüntetés 
adományozható. 
Aki egyetért javaslatommal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 

CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete  

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ 

 
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
„(4) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. Ha valamelyik évben megosztott díj 
átadására kerül sor, következő alkalommal csak két év múlva dönt a testület a díj adományozásáról.”  
 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Csépa, 2015. április 
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 Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester       jegyző 
 
IX. napirend 
Előterjesztés az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ , házirend, szakmai 
program módosítására 

 
Dobainé Nagy Éva egyesített szoc.intézmény vezetője: szakmai programunk kiegészítésre 
került a családsegítő tevékenységgel, mint alapellátási formával. Változott a jogszabály, és 
mégis működhet önállóan a családsegítő, ezért csak a szociális intézményre vonatkozó 
szakmai program jóváhagyását kérem a testülettől. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a betörés után tárgyaltunk a pénzbefizetéses dolgot. A 
hozzátartozók az önkormányzathoz vagy a takarékhoz fizessék be az összeget.  
 
Dobainé Nagy Éva int. Vez: a térítési díj beszedéssel az a probléma, 21 bentlakóhoz érkezők 
hétvégén fizetnek, a látogatással egybekötve. Számlára utalni nem szeretnének. A 
házigondozók beszedik a térítési díjat, azzal nincs gond. Nagyot léptünk előre, próbáljuk 8-
11-ig beszedni a díjat.  
 
Fialka György polgármester: gyakorlati oldalról kell megközelíteni. Előfordult, intézmény 
zárás után, 18 óra után jönnek a látogatni a bentlakókat. Ekkor hogyan beszélhetünk 
vagyonvédelemről?  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:Van nyugdíja mindenkinek, utalják az Őszikék 
számlaszámára, vagy be lehet csekken fizetni a térítési díjat. Szabályozza le az intézmény azt 
javaslom. 
 
Fialka György polgármester: következő testületi ülésre, írásos anyagba kerüljön bele. A 
házirendbe benne kell, hogy legyen a pénz befizetésének módja, ezért a házirend kiegészítését 
kérjük. Aki jelen formájában elfogadja az anyagot, és egyetért a házirend módosításának 
kérésével, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal, az előterjesztést elfogadta. 

82/2015. (IV.22.) határozat  

Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat melléklete szerint 
elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt hogy a következő testületi ülésre 
a házirendet, a szakmai programot és a pénzkezelési szabályzatot dolgozza át a 
testületi ülésen tett javaslatokat figyelembe véve. 

Erről értesül:  1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
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   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
 
X. Napirend 

Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
Fialka György polgármester: kötelezettség a 2015. évi szabadságolási ütemtervem 
beterjesztése. Kérem, aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen és 1 
tartózkodással (Fialka György polgármester) a testület elfogadta a szabadságolási ütemtervet. 
 

83/2015. (IV.22.) határozat 
a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva Fialka György Csépa Község Polgármestere 2015. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Szabadságolási ütemterv 
2015. év 

Hónap Nap 

Január - 

Február - 

Március 9 

Április - 

Május - 

Június 10 

Július 10 

Augusztus 10 

Szeptember - 

Október - 

November - 

December 11 
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Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
HATÁRIDŐ: folyamatos 
FELELŐS: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Fialka György polgármester 

 
XI. Napirend 
Egyebek 
 
a.) a Csépa Községi Önkormányzat által nem használt elektronikai eszközeinek 
lakossági értékesítésére javaslat 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: a hátsó irattár számítástechnikai eszközök raktára. 
Veszélyes hulladéknak minősülne, azonban van használható is közötte, ezért értékesítésére 
teszünk javaslatot. 

Fialka György polgármester: javaslom, a felhatalmazást adjuk meg a hivatalnak az 
értékesítésre! 
 
84/2015.(IV.22.) határozat 
a Csépa Községi Önkormányzat által nem használt elektronikai eszközeinek lakossági 
értékesítésére 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul,  hogy a nem használt 
elektronikai eszközeinek lakossági értékesítésére kerüljenek e határozat melléklete szerint. 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ KKÖH Csépai Kirend-pénzügyi előadó 

(Melléklet az előterjesztések között) 
 
 
b.) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a testület előtt ismeretes 2013. március 01-től közös hivatalt 
hozott létre Csépa és Kunszentmárton.  
A megállapodás szerint közös a közös költségvetése a hivatalnak a kunszentmártoni 
költségvetésben szerepel. Előírás minden költségvetési beszámoló elfogadása előtt, hogy a 
közös hivatali részt a csépai testületnek is jóvá kell hagyni. A szöveges értékelést a 
kunszentmártoni hivatal állította össze. A 2014. évi pénzmaradvány 3.714 e Ft.  
A hivatal általi állami normatívát a kunszentmártoni hivatal kapja. 
Felhívom a figyelmet, hogy a pénzmaradvány elszámolásánál figyelembe kell venni 
Kunszentmárton 3.714 e Ft túlfinanszírozását, és Csépa település 2014. évi támogatását, 
melyet teljes mértékben a település 2015. január elején utalt át. 
 
Fialka György polgármester: Kérem, amennyiben elfogadják a beszámolót, kézfeltartással 
szíveskedjenek jelezni! Megállapítom, 4 igen szavazattal a testület a beszámolót elfogadta. 
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85/2015.(IV.22.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
jóváhagyja, javasolja a Kunszentmártoni Városi Önkormányzat Képviselő testülete 
felé elfogadásra. 
 
Erről értesül: 1./ Kunszentmárton Város Képviselő testülete 
   2./ Képviselő testület tagjai Csépa 

 
c.) ingatlan felajánlás 
 
Fialka György polgármester: Cseszák Tibor a tulajdonában lévő Csépa, Zrínyi u. 59. szám 
alatti ingatlant ajánlotta fel az önkormányzat részére. Az ingatlan jelentős összeggel terhelt, 
romos állapotú.  
Javaslom, hogy ne fogadja el a testület a felajánlást! Kérem a véleményeket, aki az mellett 
szavaz, hogy ne fogadjuk el, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal 
a testület egyhangúlag elutasította a felajánlást. 
 
86/2015.(IV.22.) határozat 
Ingatlan felajánlás elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Cseszák Tibor tulajdonában lévő Csépa, 
Zrínyi u. 59. szám alatti ingatlan felajánlását elutasítja. 
 
Erről értesül:1./ Cseszák Tibor 1045 Budapest, István Telki út 52/10/64. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) Balatonszárszó üdülő felújítása 
 
Fialka György polgármester: a balatonszárszói üdülő tetőfelújítása a jövő hónapban 
megtörténik. A lecserélésre kerülő pala elszállítása nekünk gondot jelent, ott értékesíteni nem 
tudjuk. Ezért javaslom, hogy hirdessük meg, és aki elszállítja az építkezési területünkről a 
palát ingyen elhozhassa! 
Kérem a testületet aki elfogadja a javaslatom, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
87/2015.(IV.22.) határozat 
használt hullámpala értékesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a balatonszárszói üdülő tetőfelújítási 
munkáiból keletkező hullámpala bontási anyagot ingyenesen rendelkezésére bocsátja az 
építkezés helyéről elszállítónak. 
Megbízza a jegyzőt a testület, hogy a szokásos módon a közhírelésről gondoskodjon. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ KKÖH Csépai Kirendeltség pü.  
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e.) Falunap program 
 
Zarnócz Pálné művelődési ház vezető: a sztárvendégek kérdése eldőlt, Tabáni István és 
Szolnok Tibor és Zsadon Andrea lesz. 
Ugráló vár várja a gyerekeket, lesz Konga dob (zenés, táncos produkció). A délelőtt a 
fiataloké, vetélkedőket rendeznek. Rodeo bika elmarad. 
 
Fialka György polgármester: Alapítók kupája is megrendezésre kerül a Tónál gyülekező 6 
órától, a verseny 8-12 óráig tart. Az ebéd is ott lesz megtartva. 
 
Pintér Csaba képviselő a délelőtti programban segítőim lesznek Bíró József és Pálné Szabó 
Nikoletta. A hagyományos Csépától-Csépáig futóverseny is megrendezésre kerül 7 órától. 
 
Fialka György polgármester: falunapi trikóból ingyenes felajánlás érkezett, 100 db ajánl fel 
egy vállalkozó. Ez jutalmazásra is elégséges mennyiség. Az elkészített tervezetet a falunapi 
programok költségéről elfogadhatónak tartom, kérem e szerint folytassák munkájukat a 
szervezők. 
 
f.) A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 
 
Fialka György polgármester: a Csépa Roma Nemzetiségi önkormányzat is szeretne május 1-
jén egy rendezvény szervezni a Béke utca 114. szám alatti önkormányzati ingatlan területén. 
Kérem a Képviselő-testület támogatását hogy 100.000 Ft azaz százezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújtsunk a nemzetiségi önkormányzat számára a rendezvény 
lebonyolítása céljából, Az összeg felhasználásáról számlával kell igazolni. 
 
88/2015. (IV.22.) 
A Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
számára 100.000 Ft azaz egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A 
támogatási összeggel a Csépai RNÖ-nek a pénzkezelési szabályzat szerinti határidőn belül el 
kell számolni. 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
g.) Tó átadó ünnepség. 
 
Fialka György polgármester: május 1-jén tó átadó ünnepség lesz. Évek óta hiányolja a 
lakosság egy része, miért nincs majális. Programmal, horgászversennyel kerül ünnepélyes 
átadásra a rönkház és a tó. A meghívók kézbesítésre kerültek.  
 
h.) rendkívüli támogatásra pályázat 
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Fialka György polgármester: a 2015. évi rendkívüli támogatásra teszek javaslatot az írásos 
előterjesztés szerint. Van-e kérdésük, amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja, 
hogy nyújtsunk be pályázatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos javaslatot. 
 
89/2015.(IV.22.) határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. Önkormányzati fejezeti 
tartalék 4. pontja települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása jogcím szerinti támogatási igényt nyújt be. 

 
Határidő:  2015. szeptember 30. 

Felelős:    Fialka György  polgármester 
                Matyi Ferencné pénzügyi ügyintéző 

 
Erről értesül: 

1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 

 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

 Polgármester Jegyző 
 
 
i.) ártézi kút létesítése 
 
Pintér László gamesz vezető: előző ülésen elhangzott a képviselői indítvány, hogy a 
díszkútnál ivóvíz vételezésére találjunk lehetőséget. A Bácsvíz munkatársaival megbeszélést 
folytattunk, az ivóvíz beruházás befejezése után nem látszik akadálya annak, hogy nyersvíz 
vezetéket létesíthessünk, kifolyóval. 
j.) ingatlan megvásárlására javaslat 
 
Pintér Csaba képviselő: A Rákóczi út végén, az utolsó ingatlant a vagyonkezelő átvette. 
Rozmis Istváné volt. A vagyonkezelő már megajánlotta az önkormányzatnak megvásárlásra, 
akkor nem éltünk vele. Most javaslatot teszek arra, hogy vásárolja meg az önkormányzat, egy 
jelképes összegért. A csónakázó tó mellett, a rönkház szomszédságában van, a romos épület 
rontja a látványt. Esetleg helyi civil szervezet helyreállíthatná, hasznosíthatná. 
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Kovácsné Németh Mária képviselő: a környezet parkosítása ily módon meg is történhetne. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a képviselői javaslattal, kérem kézfelnyújtással 
jelezze, megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyetértett a képviselő által tett 
indítvánnyal. 
 
90/2015.(IV.22.) határozat 
Ingatlan megvásárlásának kezdeményezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete ajánlatot kér a Vagyonkezelőtől, a 
tulajdonában lévő Csépa, Rákóczi u. 108. szám (hrsz. 1070.) alatti ingatlan megvásárlására. 
 
A testület megbízza a jegyzőt az ajánlatot kérje meg, és a következő ülésre terjessze elő. 
 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 
k.) térfigyelő kamera 
 
Pintér Csaba képviselő a tegnapi nap folyamán a Vidékháló Kft volt a hivatalban tárgyalni. A 
térfigyelő kamera kiépítse folyamatban van. Várhatóan 10 millióba kerülne 10 db kamera, 
WIFI hálózaton keresztül adja és rögzíthető. 
A próba során kiderült, túl lassú interneten keresztül a hálózat, jobb lenne belső hálózaton 
belül. Ezért felvettük a kapcsolatot az Optanet Kft-vel, akinek már három éve nem sikerült a 
bérleti díjat kifizetni felénk. Jelenleg a megbeszélések folynak.  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom, a 
meghívottaknak köszönöm a megjelenést. A testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt  
  polgármester      jegyző 


