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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. május 20-án megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő  
   Szabó Károlyné  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  

Varjasi Ferenc   képviselő 
Pigniczki Árpád  képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Kovácsné Németh Mária képviselő 

Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Köszöntöm az Intézményvezetőket, Vendégeinket! Megállapítom, 
hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk Kovácsné Németh Mária képviselő munkavégzés miatt van távol. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 

109/2015.(V.20.) határozat 
Napirendek elfogadása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. május 20-ai nyílt ülés napirendjeit a 
meghívóban feltüntetett napirendekkel elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: az elmúlt ülés óta eltelt időszakról számolok be. Április 28-án bírósági 
tárgyalás volt a csongrádi Kft-nél fennálló anyagi viták rendezésére. Felperesként indítottunk, a 
döntés eredményeként a Csongrádi Kommunális Kft az első részletet átutalta.  
Május 1-jén került átadásra a csónakázó tó. A rendezvényen becslésünk szerint 300 fő vett részt.  
A Szicsek cég keresett meg bennünket, a Tiszazugot egységnek tekinti és értéktár összeállításban 
részt vállal. A csépai értéktár összeállításához a csépai művelődési  ház kapott feladatot. 
 
Zarnócz Pálné műv.ház vez: az anyaggyűjtés folyamatban van. A kapunyitogató program keretén 
belül rendezvényekre kerül sor intézményünkben. 
 
Fialka György polgármester: részt vettem Cserkeszőlő fürdő építésének 60 éves ünnepségén. 
Megjegyzem, a Fertőnél még mindig van Csépán meleg víz feltörés.  
Csépa- és Cserkeszőlő együttműködés keretében a cserkeszőlői vendégek szabadidős programját 
egészítenénk ki, ill. közös programokat szerveznénk. 
13-án a talajterhelési díj vonatkozásában egyeztető megbeszélést tartottunk, melyet a Bácsvízzel 
történt egyeztetetés előzött meg. Abban állapodtunk meg a lakossággal, hogy egyenként 
beszélgetünk el mindenkivel és keressük a megoldást. Ennek eredményeképpen egy lakossal sínen 
van a dolog a megállapodást illetőleg.  



A Földművelésügyi Minisztériumban megbeszélésen vettem részt a Tisza élővilág témában. A 
következő időszakban megjelenő pályázatok a Tiszát, mint élőhelyet akarják előmozdítani. 
MOHOSZ ülésen vetem részt a 2014. Évi zárszámadás volt a téma. 
Május 19-én köztisztviselő nyugdíjas búcsúztatásán jelentem meg.  
Pályázatot a konyhai berendezések cseréjére, és belterületi utak felújítására szeretnénk felújítani. 
Az önkormányzat gazdasági helyzetéről: számlánkon 12.132.000 Ft van. Óvoda tető kifizetés 
átutalása még terhelni fogja. A Vízkút Kft tartozását várjuk. Az önkormányzat gazdálkodása stabil, 
likviditási probléma nincs.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a csónakázó tó nyitva tartását szeretném megtudni. 
 
Fialka György polgármester: van elképzelés, ha testület úgy dönt, hogy a csónakázó tó 
működtetését a Kinizsi HE végezze, tájékoztató jelleggel el tudom mondani az egyesület terveit: aki 
az egyesület tagja, napi 500 Ft-ért horgászhat, viszont nem viheti el a halat. Aki nem tag, de csépai 
lakos 1000 Ft-ért, akinek nincs kötődése Csépához 1500 Ft/nap. 750 Ft/kg el lehet vinni a halat. Az 
így befolyt összeget a halak takarmányozására fordítják.  
Amennyiben elfogadják a tájékoztatót és nincs több kérdés, kérem kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
II. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. 
évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Fialka György polgármester: a zárszámadási rendeletünk tervezetét a pénzügyi bizottság a mai 
napon tárgyalta. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: az április 22-ei ülésen már tárgyalta a testület a zárszámadási 
rendelet tervezetet, továbbtárgyalásra alkalmasnak találta. 2015. évtől a Kincstár jogosult az 
ellenőrzésre. Az elmúlt ülés óta a 6. számú táblázatba bekerült a maradvány felhasználás. A 
normatíva elszámolás is ellenőrzésre került. Az előterjesztés szöveges részébe látható, 4,5 millió 
visszafizetési kötelezettség keletkezett az önkormányzatnak. Intézményekre megbontva látható, 
milyen hiánnyal zárta költségvetését.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: a két intézményvezetőt megkérdezem, miből adódott ilyen nagymérvű 
hiány? 
 
Havrilla Sándorné Vackor Művészeti Óvoda Vezetője: a nyári gyermekétkeztetés pályázati összegét 
kellene csökkenteni.  
 
Mészáros Mária igazgatónő: a normatíva igénylésekről már beszéltünk. Mióta átkerült intézményi 
fenntartásba az iskola a saját költségvetésünkkel kapcsolatban nem nagyon vagyunk tájékozottak. A 
gyermekétkeztetés önkormányzati feladat normatívát nem mi igényeltük. Adatot természetesen 
szolgáltattunk, minden hónapban ide kerülnek az önkormányzathoz az étkezési összesítők. 
 
Fialka György polgármester: az összesítést áttekintve kiderül, néhány gyerek kétszer van a 
nyilvántartásban. Ha időben nincs lemondva, a konyha költségvetésébe átkerül. 
 
Mészáros Mária igazgatónő: át fogom nézetni. 
 
Havrilla Sándorné óvodavezető: én éves átlag elszámolással éltem, októberben a tényleges 
létszámot kell leadni. A konyha nemcsak óvodai és iskolai étkezési feladatot lát el. Ettől az évtől 
negyedévi adatszolgáltatást ír elő a kincstár.  
 



Matyi Ferencné pü. munkatárs: 2013. évvel semmi probléma nem volt. Az elmúlt évben üres 
táblázatok lettek átküldve. Jeleztem, de nem az intézményvezetőnek. A kincstári ellenőrzés úgy 
történik, hogy én ezeket a táblákat eljuttatom nekik.  
 
Fialka György polgármester: itt a probléma, a kincstár megkapja az adatokat, feldolgozza, ennek 
van ellenőrzési lehetősége és kamatával együtt fogja megfizettetni. Mindezt időközbeni normatíva 
lemondással rendbe tehetjük. Itt történt mulasztás, időben ez a lemondás nem történt meg. Nem 
kellett volna ezeket a pénzeket felvenni,vagy időben le kellett volna mondani. Javaslom, hogy a 
HEXAKER belső ellenőrzés keretén belül végezze el a vizsgálatot.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: úgy gondolom, elég zavaros a dolog. Senki nem tud semmit, javaslom a 
testületnek, végezzen egy vizsgálatot ÁSZ-szal, vagy Kincstárral! Az ÖNO vezetőjét ilyen 
visszafizetési gond miatt nem választották újra. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az iskolától két hónap üres táblázattal jött be. A 
munkatársunknak az mondták, húzza be az előző hónap alapján. Több mint 20 oldalas nyilvántartás 
jön át az étkezőkről. Duplán szerepelt egy-egy oldal. Egyiken 12 név, a másokon 8 név.  
 
Fialka György polgármester: Az önkormányzat nincs felkészülve ekkora mértékű kötelezettség 
visszafizetésére. Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 20 
563 E Ft volt. Bevételként  490 392 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 437 364 E Ft 
kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet  29 893 E Ft. 
 
Mészáros Mária igazgatónő: ha azt mondjátok, nézzük át, átnézzük.  
 
Fialka György polgármester:  aki egyetért azzal, hogy a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
témakört vizsgáltassuk meg belső ellenőrzés keretében, kérem, kézfeltartással jelezzék! 
Megállapítom, 4 igen, két tartózkodás (Varjasi Ferenc képviselő, és Havrilla Sándorné 
alpolgármester) a testület elfogadta. 
 
110/2015.(V.20.) határozat 
a 2015. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségénél és az Önkormányzatnál 2015. évben 
tartandó ellenőrzésekről szóló belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:  
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testületet szükség esetén azonnal, de legalább 
egyszer az éves ellenőrzési jelentésben kell tájékoztatni. 
 
2015. évben az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 

1. Vackor Művészeti Óvoda és Petőfi Sándor Általános Iskola étkezési 

normatíváinak vizsgálata  
 
 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív állami támogatás 

igénybevételének elszámolásához, a költségvetési törvényben 

meghatározott mutatószámokhoz kapcsolódó analitikus 



nyilvántartások szabályszerű vezetése biztosított volt-e. A 

visszafizetési kötelezettség keletkezése milyen okokra 

vezethető vissza. 

Az ellenőrzés tárgya: dokumentumok, nyilvántartások,  határozatok, stb. 
Az ellenőrzés terjedelme: 2014. költségvetési év 
Az ellenőrzött időszak: 2014. év 
Az ellenőrzés módszere: tételes helyszíni ellenőrzés 
Azonosított kockázati tényezők: jogszabályi környezet változása, közvélemény érzékenysége, 

pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 
Az ellenőrzés ütemezése: azonnal - 2015. június 
Vizsgált intézmények: - Vackor Művészeti Óvoda, Petőfi Sándor Ált. Isk. 
 
Egy esetleges célellenőrzésre bármikor sor kerülhet.  
 
Erről értesülnek: - Fialka György polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testületi tagok, 
  - Hexaker Kft. 

 
 
 
 Dr. Hoffmann Zsolt Fialka György  

 jegyző polgármester 
 
 
 
Fialka György polgármester: a zárszámadással kapcsolatban van-e kérdés? 
Indítványozom, hogy 417.000 Ft szabadon felhasználható keretet a költségvetésben hozzátennénk 
Balatonszászó felújításhoz, a külső rész is rendben lenne. Kérem ehhez hozzájárulásukat!  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: mennyi volt a bevétele Balatonszárszónak tavaly? 
 
Fialka György polgármester: két millió.  
 
Pintér Csaba képviselő : időben belefér szezon kezdetéig? 
 
Szabó Károlyné képviselő: javaslom, ha a mesterek levonulnak, akkor csinálják meg az aktuális 
munkákat.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a javaslatom, kérem kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
111/2015.(V.20.) határozat 
Balatonszárszói üdülő felújításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszárszói üdülő felújítására fordít 417. 000 
Ft szabad felhasználású pénzmaradványt. 



 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ KKÖH Pénzügyi csoport 

 
Fialka György polgármester: A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 35 147 
E Ft kiegészítő támogatással 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 kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani. 
Aki elfogadja a zárszámadási rendeletünket kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen és 
1 tartózkodás (Havrilla Sándorné alpolgármester) szótöbbséggel a testület elfogadta zárszámadási 
rendeletét. 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

11/2015. (V.21.) rendelet 
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § -
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

(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 2014. évi zárszámadását: 
      490 392 E Ft bevétellel 
      437 364 E Ft kiadással 
        53 028 E Ft maradvánnyal  
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 1.1. 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 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 



(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     

  
(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 
szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat elismert adósságállományát a 9. mellékletek szerint határozza meg. 

4. § 

 (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsített összegét az 1. számú 
tájékoztató tábla szerint állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások mértékét a 2. számú tájékoztató tábla 
szerint határozza meg. 

(3)  A céljelleggel juttatott támogatások összegét a 3. számú tájékoztató táblában foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

(4)  A pénzeszközök változásának levezetését a 4. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg. 
(5)  A 2014. évi vagyonkimutatást az 5.1 és az 5.2 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(6)  A 2014. évi maradvány felhasználását a 6. tájékoztató tábla szerint fogadja el. 
 

5. §  

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 
2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 

6. § 
 

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés 
végrehajtása során 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

 
 

 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

 Polgármester jegyző 



 
 
III. Napirend 
Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 
 
Fialka György polgármester: a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Tisztelt Képviselő-testület 
megtárgyal. 
 

Pintér Csaba képviselő: közrend- és környezetvédelmi bizottság április 22-én tárgyalta az anyag 
tervezetét. Az anyagot elfogadásra ajánljuk. A bizottsági és gyermekvédelmi munka összefonódik, 
megállapodtunk közös programokat szervezünk. A drogprevencióval kapcsolatos közös rendezvény 
lezajlott.  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés, vélemény, a beszámolót elfogadásra 
javaslom. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület a beszámolót. 
 

 
112/2015.(V.20.) határozat 
a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. Elismeri és megköszöni az e területen tevékenykedők 
munkáját. 
 
Erről értesül:1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
  2./ Gyermekjóléti Szolgálat Csépa, Rákóczi u. 24. 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
IV. Napirend 
 
Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól 
 
Fialka György polgármester: Az ivóvíz-minőség javító programért felelős tanácsnok 2015. évi I. 
féléves munkaterv alapján beszámol a beruházással kapcsolatosan tevékenységéről, a beruházás 
helyzetéről. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: az írásos anyag elkészítése óta is történtek események. Az AGFA Profit 
Zrt építésvezetőjével Hakk Andrással a vízműtelep kialakításával megbízott vezetővel beszéltem, 
aki elmondta, hogy van lemaradás, egyedül az épület 100 %-os. A gépészeti munkálatok nincsenek 
készen, a kútfúrás nem sikerült. Új kút fúrására kerül sor. Két víztározót kell építeni, fele föld alatt 
lesz, ennek a munkálatai nem készültek el. 40 % a munka jelenlegi állása. 
Az utak helyreállítása akkor lesz, amikor a nyomáspróba megtörtént. A lakosságot, akit érint 
zavarja az utak állapota, különösen a Bajcsy úttal van gond. 
 
Pintér László gamesz vezető: viszonylag jó a kapcsolat a vállalkozókkal, tájékoztatnak bennünket. 
A végén, a helyreállításkor szokott probléma lenni.  
 
Fialka György polgármester: az egyik cég a felénk jelentkező 6 hónap óta fennálló tartozására 
haladékot kért, amihez nem járultam hozzá, bizalom hiánya miatt. Ha 8 napon belül nem teljesíti 
kötelezettségét, felszámolását kezdeményezzük.  



 
Varjasi Ferenc képviselő: volt egy lakossági bejelentés, Deák Istvánék területére parkoltak, nagy 
rumlit hagytak maguk után. Jogos elvárás, ha a kút le lesz zárva, az önkormányzat végezzen egy 
tereprendezést. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az utak helyreállításánál jelentkezni fognak a munkálatok hiányosságai. 
A csővek nincsenek homokágyba befektetve. Meg fog süllyedni. Az Arany János és Kossuth úton 
nem vágták, felszaggatták az aszfaltot.  
 
Pintér László gamesz vezető: videó felvételt készült az előzetes állapotról, nem lehet vitás a 
helyreállítás igénye. Néhány év múlva, hogy be fog szakadni, az biztos. 
 
Fialka György polgármester: akár 10 évig is eltarthat, mire végleges állapotot lehet csinálni. Az 
utak nem ilyen teherbírásra készültek. Erre hosszabb távon számolni kell. A műszaki fejlődéssel az 
úthálózat nem tart lépést.  
Kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a tájékozatót. 
 
 
113/2015.(V.20.) határozat 
az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz-minőség javító program 
településünket érintő adatairól szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület Varjasi Ferenc tanácsnok Urat, hogy a beruházásról a testületet 
folyamatos tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Erről értesül: 
1./ Varjasi Ferenc - az ivóvíz-minőség javító programért felelős tanácsnok  
2./Képviselő-testület tagjai 
 
V. Napirend 
 
Tájékoztató a Mozgássérültek Helyi Egyesületének életéről, munkájáról 
 
Fialka György polgármester: A Mozgássérültek Helyi Egyesülete minden évben beszámol az előző 
évben végzett tevékenységéről, helyzetéről,  a 2015. évi I. féléves munkaterv alapján. 
 
Németh Ferenc mozgássérültek helyi szervezetének vezetője: az egyesület elnökhelyettese vagyok. 
8 éve a csépai csoportot vezetem. 34 családot fürdőszoba kialakításhoz, vagy akadálymentesítéshez 
segítettünk hozzá. A kerekesszéket, ha igénylik, ki tudjuk íratni nekik.  
Kirándulás szervezéshez kevés a pénzünk, az emberek ki akarnak mozdulni, de anyagiak miatt nem 
bírnak. 
 
Fialka György polgármester: az írásos tájékoztatót és szóbeli kiegészítést megköszönöm. Aki 
elfogadja a tájékoztatót kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a tájékozatót. Megköszönjük az egyesület tevékenységét. 
 
  



 
114/2015.(V.20.) határozat 
a Mozgássérültek Helyi Egyesülete tájékoztatójának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgássérültek Helyi 
Egyesületének helyzetéről, működtetéséről szóló tájékoztatót. Megköszöni a Mozgássérültek Helyi 
Egyesületének a munkáját.  
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. a Mozgássérültek Helyi Egyesületének elnöke Németh Ferenc 
 

VI. Napirend 

Előterjesztés az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény házirend, szakmai program, 
pénzkezelési szabályzatának módosítására 

Fialka György polgármester: A Képviselő testület az 82/2015. (IV.22.) határozatával az Őszikék 
Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyta, egyúttal  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. A kért módosításokat az intézményvezető átvezette házirenden, a szakmai 
programon és a pénzkezelési szabályzaton.  

 
Dobainé Nagy Éva Őszikék Egyesített Szoc. Intézmény Vezetője: kényelmesebb, és hivatalosabb a 
személyi térítési díj befizetése. 9 készpénzes befizetőnk van, és 11 személy esetében a banki 
átutalás megoldható. A szakmai programba, házirendbe, pénzkezelési szabályzatba beépítésre 
került. Az egész két hónap alatt fut át, várhatóan a pénz kezelési költsége csökken, a 
telefonköltségünk pedig nőni fog.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: fel volt tüntetve, hogy a pénzszállítás az önkormányzat segítségével fog 
történnik. 
 
Fialka György polgármester: korábbi testületi ülésen felvetett problémákra ez az anyag választ ad. 
Vagyonbiztonsági szempontból az intézmény megtette a szükséges intézkedéseket.  
Aki elfogadja az írásos előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót és az előterjesztett dokumentumokat. 
 

115/2015. (V.20.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény házirendjének, szakmai programjának és 
pénzkezelési szabályzatának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény házirendjének és szakmai programjának és pénzkezelési szabályzatának 
módosítására tett javaslatot jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 



VII. Napirend 
Egyebek 
a.) Jovon Antal ingatlanfelajánlás 

 
Fialka György polgármester: Jovon Antal ingyenes ingatlan felajánlást tett, időközben eladta a háza 
interneten keresztül. Javaslom, vonjuk vissza az ingatlan felajánlását elfogadó határozatunkat. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
116/2015.(V.20.) határozat 
A 25/2015/I.21.) határozat visszavonásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Csépa, Széchenyi u. 6. Szám alatti ingatlan felajánlás elfogadásáról 
szóló 25/2015.(I.21.) határozatát visszavonja, mivel Jovon Antal tulajdonos más, harmadik személy 
részére a felajánlott ingatlant értékesítette. 
 
Erről értesül: 1./ Jovon Antal 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 3/10 2/c szám alatti lakos tulajdonos 
  2./ Brunner Jánosné 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 3/10 2/c szám alatti lakos haszonélvező 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
 
b.) Pályázat gyermekétkeztetés feltételeinek javítására 
Fialka György polgármester: a gyermekétkeztetés körülményeinek és feltételeinek javítását célzó 
fejlesztések támogatására egymilliárd forint keretösszegű pályázatot írt ki a kormány az 
önkormányzatoknak. 
 
Maródiné Erdősi Katalin ökm konyha vezető: A konyhának égető szüksége lenne új, modern 
berendezésekre, pl. az üstünk 40 éves. A padozat kicserélése is szükséges lenne, mert 
balesetveszélyes, sok helyen ki van töredezve. Berendezések közül ajtó, ablak, ebédlői szék és 
asztalra lenne szükség. Egy milliárd az országos keret, nem tudom, mi mennyit tudunk pályázni, 
minden összeg nagyon jól jönne. A testület általi önerőtől függ, mi milyen összegig mehetünk a 
pályázatban.  
 
Fialka György polgármester: 10-10 millióban gondolkodjon a konyha, felújítása gépészetileg 
rendkívül fontos. Olyan feladatot lát el, amelyhez kell. A környékben ilyen nagyságrendű és 
minőségű ételkészítés nincs. A pályázatnál jó erősen ki kell hozni, hogy közel negyven éves az 
aprítógép is. Kérem a testületet a pályázat benyújtásához járuljon hozzá, az önerő biztosításával. 
Megállapítom a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta a pályázat benyújtására tett 
javaslatot az önerőt biztosítja hozzá. 
 
117/2015.(V.20.) határozat 
Önkormányzati Konyha pályázat 
 
Csépa Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz Csépa Önkormányzati 
Konyha felújítására, amely két részből tevődik össze. 
Építési beruházás     8.228.289 Ft 
Konyhai eszközök beszerzése  5.685.828 Ft 
Összesen               13.914.117 Ft 
 
Pályázaton igényelhető támogatás összege: 13.218.411 Ft.  
Az ehhez szükséges önerőt 695.706  Ft-ot az önkormányzat saját költségvetési keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnok 
  2./ Képviselő testület tagjai 



c.) Pályázat belterületi út felújításra 
 

Fialka György polgármester : kész terveink vannak a belterületi utak felújítására, már harmadszor 
nyújtjuk be, a Petőfi útra és a Sportpálya mögötti Béke út szakaszra. 15-18 millió körüli összegről 
van szó.  A beadási határidő 06.09. nettó 15 millió a határ. Kérem a testületet a pályázat 
benyújtásához járuljon hozzá, az önerő biztosításával. 
Megállapítom a testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta a pályázat benyújtására tett 
javaslatot az önerőt biztosítja hozzá. 
 
118/2015.(V.20.) határozat 
Belterületi útpályázat 
 
Csépa Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására. Felújításra kerül a Csépa belterület Petőfi Sándor 
utca útburkolata.  
Az útfelújítás teljes költsége bruttó    17.250.000 Ft.  
Igényelt pályázati támogatás összege   14.662.500 Ft. 
A pályázathoz szükséges önerő:       2.587.500 FT. 
melyet Csépa Község Önkormányzata költségvetési keretéből biztosít. 
 
Erről értesül:  1./ Belügyminisztérium 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) Csépai Napló 

 
Fialka György polgármester: kérésem lenne, hogy a Csépai Naplóban helyi hír értékű irományok 
jelenjenek meg, az egyház részéről propaganda anyagok kerültek be. Azt javaslom, próbáljon az 
eredeti szándéknak megfelelően bekérni cikkeket a szerkesztőség.  
 
e.) Birtokvitában érintettség 

 
Fialka György polgármester: Birtokvitás eljárásról is tájékoztatom a képviselő testületet, mivel 
érintett az önkormányzat. Vincze Antal és Palotai Antal között folyik a vita. A probléma az, hogy 
Palotai Antal előtt a közterület önkormányzati tulajdonú és ő bekerítette. Itt van egy kút is elkerítve, 
ami az önkormányzat tulajdona. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: önkormányzati tulajdonú területet nem keríthet el, pláne, ha műtárgy is 
van. Ez szomszédjogi kérdés. 
 
Fialka György polgármester: javaslom hogy a következő testületi ülésen ismét tárgyaljunk róla. 
 
f.) Hősök Napja 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az időpontjának június 7-ét javaslom, mivel a gyermeknapi 
rendezvényekkel mindig ütközik a községi megemlékezésünk. Ünnepi szónoknak Pintér Csaba 
Gábor képviselő urat kérjük fel. A szervezés folyamatban van, kérem jóváhagyásukat az időpontot 
illetően. 
 
Fialka György polgármester: a képviselők jóváhagyását kérem, megállapítom egyhangúlag 
egyetértenek a javaslattal.  



 
g.) Temetőben lopások 
 
Varjasi Ferenc képviselő: bejelentem, hogy több lakossági jelzés érkezett, hogy a temetőben lévő 
sírokról ellopták a vázákat. Éjszakára be kellene zárni a temetőt, a kerítést meg kellene csinálni. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: nemcsak lopás, rongálás is történt, már polgárőrök, közterületen 
szolgálatban lévők is figyelnek. A rendőrség csak a sértettektől veszi fel a feljelentést. 
 
Fialka György polgármester: a településőröket is be lehet vonni, hogy védelmet erősítsük. 
Köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


