
1 
 

 
 

 

CSÉPA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 
NYÍLT 
ülésének 
 

 

 J E G Y Z Ő – 
K Ö N Y V E  

2015. június 17. 



2 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. június 17-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Szabó Károlyné  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  

Varjasi Ferenc   képviselő 
Pigniczki Árpád  képviselő 
Kovácsné Németh Mária képviselő 

   Dr. Péter Zsuzsanna   aljegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Havrilla Sándorné  képviselő  
 

Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Aljegyző Asszonyt! Köszöntöm az Intézményvezetőket, Vendégeinket! 
Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk Havrilla Sándorné alpolgármester 
egészségügyi ok miatt van távol. A napirendi pontokat javaslom kiegészíteni:  

Előterjesztés a Balatonszárszói üdülő térítési díjáról szóló rendelet módosítására 

napirenddel. Amennyiben a módosítással együtt elfogadják az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! A napirendeket a meghívóban lévő 
sorrendben tárgyaljuk. 

 Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 

133/2015.(VI.17.) határozat 
Napirendek elfogadása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 17-ei nyílt ülés napirendjeit 
a módosítással elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: az elmúlt ülés óta eltelt időszakról számolok be, néhány témakör 
köré csoportosítható a tevékenység, ami jellemezte a munkánkat. Rönkház elszámolás 
munkája az elmúlt időszakban mindennapos volt. 14.500.000 Ft-ra mostantól számíthatunk, 
hogy visszakapjuk valamikor. A Bácsvíz Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának javasolt a testület, 
az ajánlást elfogadták, megválasztottak. 
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Június 5-én Kétpón Petőfi út pályázat, felújítás, a konyha felújítás, forráshiányos 
önkormányzatok rendkívüli támogatása igény témakörökben megbeszélést folytattam Boldog 
István országgyűlési képviselővel.  
Június 7-én a Hősök Napja községi megemlékezésen vettem részt. 11-én rendőrségi fórum 
volt csépai helyszínen. 
Június 12-én a tiszakürti Polgármester Asszony munkaügyi problémák megoldása tárgyában 
keresett fel. 
Június 13-án ballagás volt. Június 16-án az Árpád Agrár Zrt-vel folytattam megbeszélést, a 
balatonszárszói üdülő igénybevételével kapcsolatban. 
Tárgyidőszakban a balatonszárszói üdülő felújítása folyt, néhány fényképen be is mutatom a 
kedvező változást. Jelenleg a takarítási munkák folynak. 
22.214.000 Ft jelenlegi pénzkészletünk. Az óvoda tető 17.500.000 Ft kötelezettségünk mellett 
még vannak teljesítésre váró tételeink, melyre a fedezet megvan, likviditási problémánk nincs.  
Kérem, tájékoztatóm elfogadását! Megállapítom a testület 6 igen szavazattal elfogadta a 
polgármesteri tájékoztatót. 

 
II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első negyedévi előirányzat 
módosítása 
 
Fialka György polgármester: 367 167 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az 
Önkormányzat költségvetését. A rendelet jelenlegi módosításával az Önkormányzat 
költségvetésének főösszege 1 007 e Ft-tal nő, így 368 174 e Ft-ban kerül megállapításra. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü biz. elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 
módosítás tervezetét, a pénzügyi szakembernek tettem fel néhány kérdést, melyre a választ 
bizottsági ülésen megkaptuk, így a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a testület felé a 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: az önkormányzatnál az ágazati pótlék 3 havi személyi 
juttatását érintette. Az Őszikék intézménynél ez 12 főt érint, és 13 hónapra vonatkozik. A 
bentlakásos személyi juttatások munkaadókat terhelő juttatásoknál történt változás. Az 
ellátottak pénzbeli támogatása központi szervektől kerül visszaigénylésre. 
A mellékletek számadatainak magyarázatát is megadtam a pénzügyi bizottsági ülésen.  
 
Fialka György polgármester: amennyiben a magyarázatot, és az előterjesztett írásos anyagot 
elfogadja a testület, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2015. (VI.18. ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  1/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 
 
 
 

368 174 E Ft Költségvetési bevétellel 
368 174 E Ft Költségvetési kiadással 
           0 E Ft 
           0 E Ft 
           0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
- ebből működési 
Felhalmozási (többlet) 

 
állapítja meg.” 
 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
3. § 

 
 

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

Fialka György Dr. Péter Zsuzsanna  
polgármester aljegyző 
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III. Napirend 
Előterjesztés az "Őszikék" ESZI, Önkormányzati Konyha, Csépai GAMESZ, Vackor 
Művészeti Óvoda Alapító Okiratok módosítása 
 
Matyi Ferencné pénzügyi munkatárs: az Áht. 2015. január 1-jétől formanyomtatványok 
használatát írja elő. Költségvetési szerv alapító okiratának 2014. évi XCIX. tv. előírása 
szerinti módosítása történt meg mind a négy költségvetési szervünknél. Külön határozattal 
kell elfogadni a módosító okiratot. Tartalmi változás nem történt. Csak formai.  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést az Őszikék” 
Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosításáról. 
 

134/2015. (VI.17.) határozat 
„Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Őszikék” Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására tett javaslatot határozat 1. 
számú melléklete szerint elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 

1. számú melléklet 
Okirat száma: 

 
Módosító okirat  

 
Az „Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény 2014. december 10. napján kiadott 537 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  
következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1. pontjában „ „Őszikék” „  helyébe az „Őszikék” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 6. pontjában a „107054   Családsegítés” szöveg elhagyásra kerül. 
 
3. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 
 
5. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:     
 Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
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6. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
  

7. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 
 
8. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
9. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg az „Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény 2014. december 10-én kelt, 
537/2014. (XII. 10.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

        
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Őszikék” 
Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának elfogadása módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva 
 

135/2015. (VI.17.) határozat 
„Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának elfogadása 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Őszikék” Egyesített 
Szociális Intézmény Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Okirat száma:  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye 

 
1.1. A költségvetési szerv  
      1.1.1. megnevezése:  Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
      1.1.2. rövidített neve: ESZI 
 
1.2. A költségvetési szerv    
       1.2.1. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 15. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 04. 24.  
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének   
       3.1.1. megnevezése:  Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
       3.1.2. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontja 

alapján: szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg. 

 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:    
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 873000                               Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása     

 
 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. 

pontja alapján: szociális szolgáltatások és ellátások; házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása. 

 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
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1 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása     
2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
3 107051 Szociális étkeztetés 
4 107052 Házi segítségnyújtás 
5 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
6 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 

         
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetében Csépa község közigazgatási területe, 
az idősek bentlakásos ellátásánál üres férőhely esetén bármely település. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg az „Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény 2014.december  10-én kelt, 
537/2014. (XII.10.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Önkormányzati 
Konyha Alapító okiratának módosításáról 
 
 

136/2015. (VI.17.) határozat 
Önkormányzati Konyha Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Konyha 
alapító okiratának módosítására tett javaslatot határozat 2. számú melléklete 
szerint elfogadta. 
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Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 

2. számú melléklet 
Okirat száma: 

 
Módosító okirat  

Az Önkormányzati Konyha 2013. február 28. napján kiadott 277 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  következők szerint 
módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül.  
 
2. Az alapító okirat 9. pontja elhagyásra kerül. 
 
3. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 
4. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 
 
5. Az alapító okirat 12. pontja elhagyásra kerül. 
 
6. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 
 
7. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg az Önkormányzati Konyha 2013. február 28-án kelt, 277/2013. (II.28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
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 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Önkormányzati 
Konyha Alapító okiratának elfogadása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 

137/2015. (VI.17.) határozat 
Önkormányzati Konyha Alapító okiratának elfogadása módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Konyha 
Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Okirat száma:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Önkormányzati 
Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye 

 
1.1. A költségvetési szerv  
      1.1.1. megnevezése:  Önkormányzati Konyha 
 
1.2. A költségvetési szerv    
       1.2.1. székhelye: 5475 Csépa, Béke utca 167. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 03.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 45/2005. (II.14.) határozat 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének   
       3.1.1. megnevezése:  Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
       3.1.2. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. pontja 
alapján: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások;  
óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű 
elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók. 
 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:    
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 562900 Egyéb vendéglátás 

 
 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8., 8a. 
pontja alapján: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások;  
óvodai intézményi étkeztetés, iskolai intézményi étkeztetés, szociális étkeztetés, valamint az 
intézmények dolgozói részére és a közigazgatási terület lakosai számára az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő minőségű és mennyiségű 
elkészítése. Mindezek a közigazgatási területen kívül is biztosíthatók. 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
2 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

         
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Csépa község közigazgatási területe, de a kapacitáskihasználás érdekében a közigazgatási 
területen kívüli ellátást is folytathat. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 
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3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg az Önkormányzati Konyha 2013. február 28-án kelt, 277/2013. (II.28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Vackor Művészeti 
Óvoda Alapító okiratának módosításáról 
 

 
138/2015. (VI.17.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vackor Művészeti Óvoda 
alapító okiratának módosítására tett javaslatot határozat 3. számú melléklete 
szerint elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

3. számú melléklet 
Okirat száma: 

 
Módosító okirat  

 
A Vackor Művészeti Óvoda 2013. február 28. napján kiadott 275 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  következők szerint 
módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 
 
2. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül. 
 
3. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület nyilvános pályázat meghirdetését követően 
képviselő-testületi ülésen minősített többséggel meghozott döntéssel 5 évre nevezi ki a 
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jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja. 

       
 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 
 

4. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 
 
5. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Vackor Művészeti Óvoda 2013. február 28-án kelt, 275/2013. (II.28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

        
Csépa, 2015. június 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Vackor Művészeti 
Óvoda Alapító okiratának elfogadása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 

139/2015. (VI.17.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda Alapító okiratának elfogadása módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vackor Művészeti Óvoda 
Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

Okirat száma:  



14 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Vackor Művészeti Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv  
      1.1.1. megnevezése:  Vackor Művészeti Óvoda 
 
1.2. A költségvetési szerv    
       1.2.1. székhelye: 5475 Csépa, Béke utca 133/E. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01.01 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 259/2012. (XII.12.) határozat 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  
 megnevezése székhelye 
1 Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt 5471 Tiszakürt, Felszabadulás u. 2.     
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének   
       3.1.1. megnevezése:  Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
       3.1.2. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 6. 
pont óvodai ellátás 
 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:    
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020                        Óvodai nevelés     

 
 
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a), b), p), r), u) 

- óvodai nevelés, ellátás 
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése: a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság 
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szakértői véleménye alapján mozgásszervi, enyhe érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, épértelmű autista (adott személyi és tárgyi feltételek 
figyelembevételével)  

-    különleges helyzetben lévő tanulók integrációs nevelése 
- minőségfejlesztés, 
- pedagógiai szakmai szolgáltatás, 
- diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása, 
- művészeti feladatok ellátása, 
- kulturális, egyéb szabadidős, egészségügyi, fejlesztési feladatok 
- vízhez szoktatás, úszásoktatás  
- erdei óvoda, 
- intézményi étkeztetés,  
- terem, helyiség bérbeadás, 
- képesség kibontakoztató és integrációs óvodai nevelés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
 

         
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Csépa község közigazgatási területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület nyilvános pályázat meghirdetését követően 
képviselő-testületi ülésen minősített többséggel meghozott döntéssel 5 évre nevezi ki a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
          6.1.1.    megnevezése: Csépa Községi Önkormányzat 
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6.1.2. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
 
6.2. A köznevelési intézmény  
       6.2.1 típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
a), b), p), r), u)      
   

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési  
       intézmény 
       6.3.1. székhelyén: 90 fő 
 
6.4. A  feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 Ingatlan címe Ingatlan 

helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

Vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga  

Az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 5475 Csépa, Béke utca 133/E 167 800  Használati 
jog 

Köznevelési 
intézmény 

 
 
   
 

7. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Vackor Művészeti Óvoda 2013. február 28-án kelt, 275/2013. (II. 28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Csépai Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet Alapító okiratának módosításáról 
 
 

140/2015. (VI.17.) határozat 
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépai Gazdasági Műszaki 
ellátó Szervezet alapító okiratának módosítására tett javaslatot határozat 4. számú 
melléklet szerint elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
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   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
 
 
 

4. számú melléklet 
Okirat száma: 

 
Módosító okirat  

A Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2013. február 28. napján kiadott 276 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  
következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01.29 
A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 5/2013.(I.24. ) kt. határozat  
 
2. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül. 
 
3. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül.  

 
4. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 
5. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 
6. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 
7. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül. 
 
8. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2013. február 28-án kelt, 
276/2013. (II.28.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, kérem, egyetértésüket 
kézfelnyújtással jelezzék!  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos előterjesztést Csépai Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet Alapító okiratának elfogadása módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva. 
 

141/2015. (VI.17.) határozat 
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Alapító okiratának elfogadása 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépai Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő-testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
Okirat száma:  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csépai Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 
 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelyei 

 
1.1. A költségvetési szerv  
      1.1.1. megnevezése:  Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
      1.1.2. rövidített neve: Csépai GAMESZ 
 
1.2. A költségvetési szerv    
       1.2.1. székhelye: 5475 Csépa, Hunyadi u. 16. 
       1.2.2. telephelyei: 
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Tiszavirág üdülő „A” épület 8624 Balatonszárszó, Gesztenye u. 15.     
2 Tiszavirág üdülő „B” épület 8624 Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a.     
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01.29 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 5/2013.(I.24. ) kt. határozat  
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének   
       3.1.1. megnevezése:  Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
       3.1.2. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja 

alapján: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 9. pont alapján: lakás- és 
helyiséggazdálkodás 

 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:    
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 841117                        Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 
 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja 

alapján: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
2 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
3 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
4 045120 Út, autópálya építése 
5 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
6 061020 Lakóépület építése 
7 066010 Zöldterület-kezelés 
8 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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9 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

10 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
 

      
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Csépa község közigazgatási területe és a telephelyek területe. 
 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt a képviselő-testület pályázat útján 5 évre nevezi ki a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény    
2 munka-törvénykönyv alapján létesített 

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2013. február 28-án kelt, 
276/2013. (II. 28.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Csépa, 2015. június 17. 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
IV. Napirend 
 
Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési feladat ellátására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: minden év november 30-ig kel elkészíteni a belső 
ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzési feladatokat kormányrendelet írja elő. 
A testület előtt lévő határozati javaslat a múlt év novemberben elfogadott ellenőrzési terv 
végrehajtására szolgál. Az elmúlt ülésen változtattunk a tartalmán, a témavizsgálat módosult. 
A Hexaker Kft fogja elvégezni a vizsgálatot. 17.500 Ft+ÁFA/nap összeg lesz a vizsgálat. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért az előterjesztéssel és a határozati javaslattal, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  
 
142/2015.(VI.17.) határozat 
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A 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv végrehajtására külső szolgáltató kiválasztása és a 
feladat ellátás forrásának megjelölése 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési 
ütemtervben szereplő vizsgálatok végrehajtásával a Hexaker Kft-t bízza meg. A 
szerződési díj bruttó 17.500 Ft+ÁFA/nap fedezetét a 2014. évi pénzmaradvány 
terhére biztosítja. 
A Hexaker Kft-vel tárgyalásokat kell kezdeményezni a szerződés 
elkészítése érdekében. 

Felelős: Matyi Ferencné 
Határidő: 2015. június 30. 

 
Erről értesülnek:             - Fialka György polgármester, 

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

 
Fialka György polgármester: 2016. évben az Őszikék Egyesített Szociális intézményben 
javaslom a belső ellenőrzés keretében vizsgálat lefolytatását, melynek célja annak 
megállapítása, hogy a normatív állami támogatás igénybevételének, a költségvetési 
törvényben meghatározott mutatószámokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
szabályszerű vezetése biztosított volt-e, illetve a létszám és bérgazdálkodás törvényi 
előírásoknak megfelel-e. 
Van-e más javaslat, vélemény, nincs. Aki egyetért az előterjesztéssel és a határozati 
javaslattal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot.  
 
143/2015.(VI.17.) határozat 
a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltségénél és az Önkormányzatnál 2016. évben tartandó ellenőrzésekről 
szóló belső ellenőrzési tervét az alábbiakban hagyja jóvá. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testületet szükség esetén azonnal, de legalább 
egyszer az éves ellenőrzési jelentésben kell tájékoztatni. 
 
2016. évben az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 
 

1. Őszikék Egyesített Szociális Intézmény költségvetési gazdálkodásának ellenőrzése  

 
 
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, illetve 

a létszám és bérgazdálkodás törvényi előírásoknak megfelel-e. 
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Az ellenőrzés tárgya: dokumentumok, nyilvántartások, kifizetési jegyzékek, 
határozatok, stb. 

Az ellenőrzés terjedelme: 2015. költségvetési év 
Az ellenőrzött időszak: 2015. 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: jelentés: 2016. 
Vizsgált intézmények: - Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
 
Egy esetleges célellenőrzésre bármikor sor kerülhet.  
 
Erről értesülnek:              - Fialka György polgármester, 

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

 
V. Napirend 
Előterjesztés háziorvosi és fogorvosi álláshely pályázat kiírására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a kiírt háziorvosi és fogorvosi pályázatunkra nem 
érkezett ajánlat. Egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat. A háziorvosi ellátás 
településünkön helyettesítéssel megoldott. A fogorvosi alap- és sürgősségi ellátás nem 
megoldott. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért azzal, hogy a fogorvosi álláshelyre ismételten írjuk 
ki a pályázatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal a fogorvosi álláshely meghirdetéséről szóló határozati 
javaslatot elfogadta. 
 
 
144/2015.(VI.17.) határozat 
Fogorvosi álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a fogorvosi 
álláshelyre vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
 

143/2015.(VI.17.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                    

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

fogorvos  
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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. december 01. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  
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         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: aki egyetért azzal, hogy a háziorvosi álláshelyre ismételten írjuk 
ki a pályázatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal a háziorvosi álláshely meghirdetéséről szóló határozati 
javaslatot elfogadta. 
 
 
145/2015.(VI.17.) határozat 
a háziorvosi szolgálat működtetésére pályázat kiírása 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi szolgálat 
pályázat kiírásával kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. 
mellékletét képezi. 
 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 

144/2015.(VI.17.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  
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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. december 01. 
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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. ……………… 

VI. Napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: csak a kötelezően tárgyalandó, illetve visszatérő 
témákat tartalmazza a II. félévi munkatervre tett határozati javaslat. Mint a mai nap is mutatja, 
az aktuális feladatokat mindig meg kell tárgyalni. 
 
Fialka György polgármester: aki a tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a második félévi munkatervét. 
 
 

146/2015. (VI.17.) határozat 
CSÉPA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

2015. év II. félévi munkatervére 
 
 
 
 A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a 
Képviselő-testület az előre meghatározható feladatok időbeni előkészítése, a döntések 
megalapozása érdekében féléves munkatervet készít. 
 
A munkaterv tervezetének összeállításánál - amelyhez egyébként nem érkezett előzetes 
javaslat sem a képviselők, sem a bizottságok, sem a polgármesteri hivatal részéről – 
elsődleges szempontként vettük figyelembe az önkormányzat részére jogszabályban előírt 
kötelező napirendeket, továbbá a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó időszerű 
témákat. Az ütemezett főbb napirendi keretek bizonyosan kiegészülnek majd egyéb aktuális, 
testületi döntést igénylő előterjesztésekkel. 
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A javaslatok egy részét a képviselő-testület bizottságainak is ajánljuk megtárgyalásra a 
községi döntések jobb szakmai előkészítése érdekében. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2015. szeptember 9. (szerda) 15 óra /  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés a 2015. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
3/ Beszámoló Csépa községi önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
4./ Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről, az 
intézményben folyó munkáról 
            Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
 
5./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól 

Felelős: Havrilla Sándorné Alpolgármester 
 

 

2015. október 21.  (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Előterjesztés I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Földi Zsolt tü. Szds. 
 
2015. november 18.(szerda) 15 óra  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés 2016. évi költségvetési koncepcióra 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
3./ Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
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5./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, 

intézmények felújítási munkálatainak üteméről 
 Előterjesztő:  Fialka György polgármester 
  
2015. december 17. (szerda) 14 óra (KÖZMEGHALLGATÁS) 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
             Előterjesztő: Egedi István r. alezredes kapitányságvezető 
 
3./ Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervére 
  Előterjesztő: polgármester 
 



29 
 

II. 
Szervezési feladatok 

 
 
1./ Pénzügyi Bizottság tevékenysége: 
A képviselő-testület bizottsága külön munkaterv alapján a képviselő-testület tevékenységéhez 
igazodóan működik. Működése feltételeit, tevékenysége adminisztrálását a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége biztosítja. Tevékenysége segítse a 
képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését 
-a stratégiai kérdések megalapozásában, 
-az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában, 
-az ellenőrzési folyamatokban. 
 
2./ Célellenőrzések és vizsgálatok: 
Cél és feladat orientált ellenőrzéseket az önkormányzat tevékenysége során felmerülő 
kérdésekben egyedi döntés alapján rendel el, az ellenőrzést végző szervezetet, szervet konkrét 
feladat elvégzésére bízza meg. A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a 
kunszentmártoni kistérségi többcélú társulás belső ellenőreivel láttatja el. 
 
3./ A kapcsolattartás rendszerei: 
 
a. Lakossági kapcsolatok: 
 a képviselő-testület ülései nyilvánosak, 
 a képviselő-testület az SZMSZ-ben meghatározottak szerint évente közmeghallgatást 

tart, 
 a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét betekintésre a községi könyvtárban, egy 

példányban el kell helyezni, 
 a lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra 

/hirdetőtáblák, Csépai napló/ 
 

b. Önkormányzati intézmények: 
 az intézmények vezetőivel közvetlen napi kapcsolatot az önkormányzat 

polgármesterén és hivatalán keresztül tartja fent, 
 a fenntartó önkormányzat felé beszámolási kötelezettség áll fenn az intézmények 

részéről. E kötelezettségüket az önkormányzat munkaterve szerinti ütemezésben 
teljesítik. 

 az időszerű kérdések, problémák megbeszélésére, a szükséges egyeztetések 
végrehajtására, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint az 
intézményvezetők részvételével értekezlet kerül összehívásra,  

 a polgármester, az alpolgármester és a jegyző hetente egy alkalommal megbeszélést 
tart az aktuális feladatokról, tennivalókról, várható munkaprogramról, szükség szerint 
feljegyzés készítésével. 

 
c. Nem önkormányzati szervek, szervezetek: 
 a napi kapcsolatot a polgármester, az alpolgármester és a jegyző személyén keresztül 

tartja fenn az önkormányzat, 
 az önkormányzatot, illetve a lakosságot érintő fontosabb kérdésekben felkérés alapján 

az illetékes szervezetek, szervek testületi ülésen adnak tájékoztatást, 
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 az önkormányzat vezetése féléves rendszerességgel, illetve igény szerint egyeztető 
megbeszélést hív össze a közigazgatásilag illetékes szervek, szervezetek vezetőinek 
részvételével. 

C s é p a, 2015. június 
 
         Fialka György 
           polgármester 
 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés a JNKSZ M-i Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működési 
beszámolójának elfogadására valamint a rendszerhez való csatlakozásról 
 
Fialka György polgármester: megyei könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott 
szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat 
számára. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Rendszer 2014. évre kitűzött fő célja a 
2013-ban kialakított szolgáltatások, együttműködési formák stabilizálása, az esetleges hibák 
javítása, a tevékenység hatékonyságának fokozása volt. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodást továbbra is 
tartsuk fenn! 
Van-e véleményük, hozzászólásuk? Ha nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki a KSZR 
működésének beszámolóját és a könyvtári munka értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

147/2015.(VI.17.) határozat 
 JNKSZ M-i Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének 
beszámolójának elfogadására valamint a rendszerhez való csatlakozásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárellátási Szolgáltatási 
Rendszer tevékenységről és könyvtári munka értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadta. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben továbbra is részt kíván venni 
önkormányzatunk, az együttműködési megállapodásunkat fenntartjuk. 
A testület felkéri Zarnócz Pálné művelődési ház és könyvtár vezetőt, hogy 
gondoskodjon róla, hogy a település honlapján helyezésre kerüljön a csepa.vfmk.hu 
pont, melyen keresztül a lakosaink tájékozódhatnak a könyvtárat érintő adatokról. 
 
Erről értesül: 1./ Verseghy Ferenc Könyvtár Igazgatója  

Lászlóné Nagy Ilona igazgatónő 
  2./ Képviselő-testület tagjai  
  3./ Zarnócz Pálné művelődési ház vezetője 

 
VIII. Napirend 
Tájékoztató a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola 
Tagintézmény tevékenységéről, működéséről  
 
Mészáros Mária igazgatónő: A tanulók összetétele, tanulási képesség bemutatásra kerül. A 
161 fő tanulóból 126 fő hátrányos helyzetű. Diasor formájában vázolom fel a tagintézmény 
munkáját, feladatait. (előadás anyaga mellékelve jegyzőkönyvhöz). 
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Fialka György polgármester: kompetencia mérésnél milyen eredményt ért el az intézmény? A 
tagintézmény vezető kérdése hogyan áll? Azt érzékelem, mindenütt nem lehet ott az igazgató. 
Ha Tiszakürtön vagy, ki a felelős az intézmény dolgaiért? 
 
Mészáros Mária igazgató: önmagához képest nem romlott a kompetencia felmérésünk 
eredménye. Az országos szint alatt vagyunk, nem sokkal alatta, de alatta maradtunk. Kitűnő 
tanuló 3-4 felső tagozatos. Alsó tagozatban jobbak az eredmények, felső tagozatban a 
tanároknak más az értékítéletük. 
Valóban nagyon nehézkesen ment ez a dolog, 26 kötelező órája van minden pedagógusnak. 
Ki az, aki felvállalja a helyettesítő tagintézmény vezető feladatot? Ha helyettesít, ott a 
felelősség kérdése, felruházom ugyanazon jogokkal. A tagintézmény vezetőnk szeptember 1-
től visszajön dolgozni. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő:  felső tagozaton többször voltam osztályfőnök. Biológiai 
fejlettségükből adódóan más érdeklődésük, kisebb intenzitással tanulnak. Nem a környezet 
változott meg, a motiváció, a tanulás iránti igény. 
 
Mészáros Mária igazgató: pedagógiai vita, hogyan kell a tanároknak felsőbb tagozatba 
viselkedni. A középiskolában kell, hogy megállják a helyüket.  
 
Fialka György polgármester: ha jó képességű gyerek van, mindenhol minél nagyobb 
feladatnak úgy tud eleget tenni, ha fokozódott ambícióval bocsátjuk el. Ahogy idősödik a 
gyerek, a gondolkodása is fejlődik. A tehetséggondozásnak nagy fontosságot tulajdonítok. Jó 
középiskolából jó egyetemet kell választani.  
 
Mészáros Mária igazgató: minél idősebb a gyermek, annál nagyobb igényének kellene lenni, 
keményebben teljesíteni, és tanulni. Ha nincs ilyen igény, én nem tudom megtanulni helyette. 
Akinek nincs meg a képessége, a haladása szülői háttér fontos.  
 
Pintér Lászlóné tanítónő: Nekem 6 kitűnő tanulóm lesz. A támogatás nagyon fontos a 
legszerényebb családnál is. Mi az alsós gyerekek lelkére tudunk beszélni. Szerencsés, aki 
húzókörbe kerül.  
 
Csetényi Mihályné ny. tanárnő: régen a szülővel öröm volt együttdolgozni. Ő is embert akart 
nevelni. Ma csak a jogok érvényesülnek, a kötelesség az nem. 
 
Szabó Károlyné képviselő: nyári táborra mennyi az igény? 
 
Mészáros Mária igazgató: teljesen ingyenes táborba megy 10 fő. Erzsébet táborba 2000 Ft 
étkezés díj van és szállásdíj, ide 10 fő megy. Egyre nehezebb egy táborozást is végigcsinálni. 
 
Fialka György polgármester: az elhangzottakkal egyetértve javaslom, a tájékoztatót fogadja el 
a testület! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
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148/2015.(VI.17.) határozat 
a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény 
tevékenységéről, működéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszakürti Körzeti 
Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény tevékenységéről, működéséről 
szóló tájékoztatót és azt jóváhagyja. 
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény 
intézményvezetője 
 
IX. Napirend 
Javaslat a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás 
Társulási megállapodás módosításáról 
 
Fialka György polgármester: pályázati részvételhez szükséges a társulási megállapodás 
módosítása. Ebből a régi társulási tagoknak anyagi hátránya nem származhat. A mi 
társulásunk vezetője kérte, hogy fogadjuk be az önkormányzatokat, hogy minél hamarabb 
elindulhasson a pályáztatás.  
A következő pénzügyi ciklusban nincs rá lehetőség. Aki egyetért azzal, hogy a Körös-Tisza 
Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodását módosítsuk 
az előterjesztésbe foglaltak szerint, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
149/2015. (VI.17.) határozat 
Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Társulási 
megállapodás módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körös-
Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és azt a mellékelt 
formában elfogadja. 
 

Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás   

Melléklet 
 

a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása …../2015. (VI. 9.) 
számú társulási határozathoz. 

 
1. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása Társulási 
megállapodásának (továbbiakban: megállapodás) VII/1. Tagfelvétel fejezet első bekezdése 
kiegészül az alábbi mondattal: 
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A csatlakozás hatályba lépésének ideje a Társulási Tanácsnak történő bejelentéstől számított 
hat hónapot követő nap. 
 
2. A megállapodás XV. fejezet Záró rendelkezésekben az 1. számú melléklet címe és tartalma 
az alábbiak szerint módosul: 
 
 
1. számú melléklet: A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos 
megnevezésének, székhelyének és a társulási tanácsba delegált tagjának feltüntetésével 
 
Önkormányzat neve 

 
Székhelye Társulási Tanácsba 

delegált tag neve 
Lakosságszám 

(fő) 
Besenyszög Község 
Önkormányzata 

5071 Besenyszög, 
Dózsa György út 4. 

Balogh Zoltán 
polgármester  

168/2014. (XI. 20.) 

3441 

Cibakháza 
Nagyközségi 
Önkormányzat 

5462 Cibakháza, 
Szabadság tér 5. 

Hegyes Zoltán 
polgármester 

72/2013. (IX. 11.) 

4388 

Csépa Községi 
Önkormányzat 

5475 Csépa, Rákóczi 
u. 24. 

Fialka György 
polgármester 

504/2014. (X. 12.) 

1818 

Hunyadfalva Községi 
Önkormányzat 

5063 Hunyadfalva, 
Árpád út 2. 

Vékonyné Házi Eszter 
polgármester 

70/2015. (IV. 28.) 

230 

Kőtelek Községi 
Önkormányzat 

5062 Kőtelek, 
Szabadság út 1. 

Lovász Tibor 
polgármester 

43/2015. (IV. 28.) 

1655 

Martfű Város 
Önkormányzata 

5435 Martfű, Szent 
István tér 1. 

Dr. Papp Antal 
polgármester 

30/2015. (II. 26.) 

6832 

Mesterszállás Községi 
Önkormányzat 

5452 Mesterszállás, 
Szabadság út 24. 

Kiss Gábor 
polgármester 

70/2014. (XI. 6.) 
 

782 

Mezőhék Község 
Önkormányzata 

5453 Mezőhék, 
Kossuth Lajos út 1. 

Fórizs Ágnes 
polgármester 

82/2013. (XI. 6.) 

358 

Öcsöd Nagyközségi 
Önkormányzat 

5451 Öcsöd, Kossuth 
L. tér 1. 

Molnár Bálint 
polgármester 

61/2013. (VII. 17.) 

3566 

Nagyrév Község 
Önkormányzat 

5463 Nagyrév, Árpád 
u. 78. 

Burka István 
polgármester 

82/2014. (XI. 18.) 

709 

Szelevény Községi 
Önkormányzat 

5476 Szelevény, 
Kossuth L. u. 4. 

Pánczél Ferenc 
polgármester 

63/2014. (XI. 11.) 

1133 

Tiszaföldvár Város 
Önkormányzata 

5430 Tiszaföldvár, 
Bajcsy-Zs. utca 2. 

Hegedűs István 
polgármester 

11. 545 
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226/2013. (VII. 25.) 
Tiszainoka Község 
Önkormányzat 

5464 Tiszainoka, 
Kossuth u. 2. 

Szendreiné Kiss 
Erzsébet 

polgármester 
47/2013. (IX. 10.) 

448 

Tiszakürt Községi 
Önkormányzat 

5471 Tiszakürt, 
Hősök tere 1. 

Szeleczki Károly 
alpolgármester 

126/2014. (X. 27.) 

1506 

Tiszasas Községi 
Önkormányzat 

5474 Tiszasas, 
Rákóczi F. u. 2. 

Gyói Gábor 
polgármester 

53/2013. (IX. 12.) 

1109 

Tiszasüly Községi 
Önkormányzat 

5061 Tiszasüly, 
Kiséri út 47. 

Demjén Imre 
142/2014. (XI. 11.) 

1608 

Tiszaug Község 
Önkormányzata 

6064 Tiszaug, 
Rákóczi út 51. 

Káré Gábor 
polgármester 

100/2014. (XI. 26.) 

973 

 
X. Napirend 
Előterjesztés bűnmegelőzési terv elfogadására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Csépa község nem rendelkezett bűnmegelőzési tervvel. 
Néhány pályázat beadásánál pozitív hatást válthat ki. 
 
Pintér Csaba képviselő: 2015-2020-ig szóló bűnmegelőzési tervet megtárgyalta a 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság. A terv elfogadását támogatjuk. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: az előterjesztés bevezetőben tévesen a régi önkormányzati 
törvény szerepel, a pontosítást a hivatal elvégezte. 
 
Fialka György polgármester: okos telefonnal összefüggő riasztási rendszer ajánlatot vártam, 
az egyeztetett időpont ellenére nem jelent meg az úr, ezért a következő ülésre marad 
ismertetése.  
Aki elfogadja a 2015-2020. évekre szóló bűnmegelőzési tervet kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

150/2015. (VI. 17.) határozat 
a bűnmegelőzési terv elfogadásáról 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csépa Község Önkormányzatának a 
2015-2020. évre szóló bűnmegelőzési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervet az érintettekkel 
ismertesse és gondoskodjon a tervben foglaltak végrehajtásáról.  

 
Erről értesül:: 1./ Képviselő testület tagjai 
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X. Napirend 

Előterjesztés a Balatonszárszói üdülő térítési díjáról szóló rendelet módosítására 
 
Fialka György polgármester: az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. (Szentes) keresett meg bennünket, 
hogy a dolgozóikat szeretnék ott nyaraltatni 2015. évben. Az ÁRPÁD-AGRÁR Zrt. részéről 
igénybevevők dolgozók száma 102 fő, az eltöltött vendégéjszakák száma 712. Vegyes 
csoportok érkeznek felnőttek és gyermekek együtt. 
Egy ilyen egyösszegű nagymértékű díjtétel befizetése az önkormányzat gazdasági helyzetén 
javítani, főleg a nyári szakaszban, amikor a helyi adó bevételekre már nem igazán 
számíthatunk. 
A rendelet módosítására tett javaslatot kérem, fogadják el, jelen esetben fenti 
vendégéjszakákért egy millió forint szállásdíjban állapodnánk meg az önök egyetértésével, a 
rendelet tükrében. Aki elfogadja a javaslatot kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület egyhangúlag módosította rendeletét. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2015 (VI.17.) önkormányzati rendelete 

 
a Balatonszárszói üdülő térítési díjáról 

 
szóló 6/2014.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva tulajdonában lévő 
Balatonszárszói üdülő térítési díjáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A Balatonszárszói üdülő térítési díjáról szóló 6/2014.(V.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
" (3) A képviselő-testület az alkalmazott díjtételtől egyedi kérelem alapján gazdasági 
célszerűség alapján eltérhet." 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2015. június 17-én 16 óra 45 perckor lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Csépa, 2015. június 
 
 
  Fialka György     Dr. Péter Zsuzsanna 
  Polgármester      aljegyző 
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Fialka György polgármester: technikai szünetet rendelek el a rendelet kihirdetésére, kérem a 
tisztelt meghívottakat 10 perc múlva 17 óra 50 perckor a nyílt ülést folytassuk. 
 

- szünet- 
 
XI. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm ismét a megjelenteket, folytassuk az egyebek 
napirenddel. Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy egy budapesti doktornő jelentkezett 
ugyan a háziorvosi helyre, azonban későbbiekben sajnos már nem jelentkezett. Dr. Widmann 
Mihály kéréssel fordult a képviselő testülethez. 7-9 ha területet szeretne vásárolni sertéstelep 
létesítésére. A telep zártrendszerű.  
Az ún. „tanárok földje” tetszik neki legjobban. Olyan területet, amelyet mezőgazdasági 
műveléssel haszonnal tudunk kihozni nem szeretnék felajánlani. Vitaindítónak szánom, hiszen 
iparűzési adóban, foglalkoztatásban jelentős mértékben javíthatna helyzetünkön.  
Előzetes tárgyalásaink során a Tiszasas felé eső szénaföld lehetne az, ami számításba jöhet, 
ezért kérem a testület bízzon meg a tárgyalások lefolytatásával! 
 
151/2015.(VI.17.) határozat 
Önkormányzati földterület ipari célra történő hasznosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő csépai 060/1 hrsz-ú 
gyep művelési ágú földterület hasznosításáról, valamint művelésből történő kivonásáról való 
tárgyalások lefolytatásával megbízza Fialka György polgármestert, melynek eredményéről 
kéri, következő ülésen számoljon be. 
 
Erről értesül: 1./ Fialka György polgármester 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
 
a.) Közbeszerzési terv 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: törvény írja elő, a közbeszerzés alanyánál közbeszerzési eljárás 
megindítása esetén azt a közbeszerzési tervben köteles átvezetni.  
 
Fialka György polgármester: jelenleg nincs közbeszerzésre kötelezett pályázatunk. A 
jogszabályi kötelezettség miatt kérem, a 2015. évi közbeszerzési tervet fogadjuk el. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 

152/2015. (VI.17.) HATÁROZAT 
A 2015. évi közbeszerzési tervről 

 
Csépa Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a 
alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó közbeszerzési 
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 
beruházásokat kísérje figyelemmel. 
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A közbeszerzési eljárásrendben és a fenti törvényben meghatározott összeghatárokat kell 
figyelembe venni az esetlegesen közbeszerzéssel érintett projektjeink során. 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
b.) önkormányzati tulajdont érintő birtokvita 
 
Fialka György polgármester: Vincze Antal és Palotai Antal csépai lakosok birtokvitája nem 
újkeletű. Palotai Antal lakása előtti kút, az azt körülvevő gyümölcsös és virágos kert 
önkormányzati tulajdonú terület. Ezen van egy kút, amelybe egy csővezeték volt bekötve 
szivattyúval. Beton alapú kerítéssel lett körbekerítve a terület, engedély nélkül, és valójában 
nem a saját tulajdonában lévő területet kerítette be. A kerítés elbontását elrendelhetjük, és a 
kútból azonnali hatállyal ki kell szereltetni a csövet. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: az érdekelt Palotai Antal azt mondja, hogy jogilag ő elbirtokolhatja 
a területet. Véleményem szerint a nagykaput szereltesse le, a locsolást azonnal szüntesse meg. 
A kútra órát kellene felszerelni.  
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: az ingatlan kivett vízmű, ez nem közterület. A törvény 
értelmében a kút kiemelt nemzeti vagyon. 
A kerítést bontsa el, és tartózkodjon ilyen magatartástól, mert jogi következményei lesznek. 
Az önkormányzatnak kötelessége a vagyon védelme. 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzat a tulajdonára igényt tart, ezért azt szabadon 
kell hagyni, a nagykaput szüntesse meg, a vízkivételezést azonnal szüntesse meg. Így 
foglalnám össze az elhangzottakat, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
153/2015.(VI.17.) határozat 
Csépa, Béke u. 211/a szám alatti ingatlan előtti közterület használatáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Palotai Antal Csépa, Béke u. 
211/a szám alatti lakost, hogy a lakóingatlana előtti területet 1386 hrsz, mely közterület és 
azon kivett vízmű létesítmény van - tegye szabaddá a nagykapu szárnyainak levételével, tegye 
szabaddá tulajdonához való feltétel nélküli hozzáférést. 
Kötelezi Palotai Antalt, hogy a kútból a vízkivételezést azonnali hatállyal szüntesse meg, az 
arra rászerelt csővezetékeket véglegesen távolítsa el! 
 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:   1./ Palotai Antal Csépa, Béke u. 211/a 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
C.) AJÁNLAT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON MEGVÁSÁRLÁSÁRA 
 
Fialka György polgármester: Takács József csépai lakos a volt babválogató melletti területet 
szeretné megvásárolni, melyet ezidáig is igénybe vett. 500.000 Ft-ra adott vételi ajánlatot.  A 



38 
 

Radics lányoké volt, a visszavásárlás megtörtént. Két és félszeres árat ajánlott érte Takács 
József. Véleményem szerint elfogadható az összeg.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: évek óta használja, kevés az összeg. 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben egyetértenek a csépai 384/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlant 500.000 Ft vételárért értékesítsük, kérem kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 5 igen és 1 tartózkodás (Varjasi Ferenc képviselő).  
 
154/2015.(VI.17.) határozat 
csépai 384/3 hrsz ingatlan értékesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csépai 384/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlant értékesíti Takács József Csépa, Béke u. 30. szám alatti lakos részére 
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vételárért. 
Az adásvételi szerződés aláírásával a testület Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül:   1./ Takács József Csépa, Béke u.  
  2./ Képviselő-testület tagjai 
 
d.) Pálinkás Juhász Mihály kártérítési ügye 
 
Fialka György polgármester: a Petőfi Sándor általános iskola kerítésének készítéséhez saját 
lakásában, otthon flex-el megvágta a kezét Pálinkás Juhász Mihály csépai lakos évtizedekkel 
ezelőtt. Nem lett üzemi baleset, ő állítja ezért neki kártérítést ígért az akkori tanácsi vezetés. 
Üzemi baleset akkor lett volna, ha munkáltatóval összefüggő jogviszonyban áll. Bér 
kiegészítést akar kapni. A pontos dátum nem ismert. Dr. Botka János volt akkor a település 
vezetője, de a papírt amit bemutatott Nagy Ferenc írta alá. Javaslom, kompetencia hiányába 
utasítsa el a testület a kérelmet. 
 
155/2015. (VI.17.) határozat 
Pálinkás Juhász Mihály kártérítési ügye 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pálinkás Juhász Mihály 
csépai lakos beadványát. Sem hatásköre, sem illetékessége nincs az ügy elbírálására, ezért 
kérelmét elutasítja. 
 
Erről:  1./ Pálinkás Juhász Mihály Csépa, Széchenyi u. 
 2./ Képviselő testület tagjai 
 
e.) bérlakás iránti kérelem 
 
Fialka György polgármester: Milecz Mihályné most jelentkezik még be Csépára, 
jövedelemmel nem rendelkezik, most keres munkát.  
Ingatlant szeretne bérbe venni. Amennyiben lesz jövedelme és két havi lakbér előleget tud 
letenni, akkor keressen meg bennünket kérésével. Kérem, a hivatal tájékoztassa kérelmezőt! 
 
f.) gyermekétkeztetés 
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Fialka György polgármester: 136 főt étkeztetünk, a feltételek sem változtak, nyersanyag 
normát 277 Ft összegben javaslom megállapítani a nyári gyermekétkeztetésben. 
Van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, az egyetértést kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a nyersanyagnormára tett javaslatot elfogadta a testület.  
 
156/2015. (VI.17.) határozat 
a nyári gyermekétkeztetés nyersanyagnorma megállapításáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetés 
nyersanyagértékét 277,- Ft-ban állapítja meg. A nyári gyermekétkezésben résztvevők száma 
136 fő.  
 
Határidő: 2015. június  
Felelős: polgármester 
 
Erről értesül:   1./ Önkormányzati konyha Vezetője Maródiné Erdősi Katalin Csépa 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
  3./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
g.) egyebek 
 
Varjasi Ferenc képviselő: kezdenek a libák beköltözni a faluba. Zajosak, büdösek, a tetemeket 
szétdobálják. Szólítsuk fel, őket, hogy ezt a tevékenységet nem végezhetik. Rostás Lajos is a 
falu közútja mellett legelteti a libáit, ami biztos 100 db megvan. 
 
Pintér Lászlóné : a településen összedőlő félben lévő házak szaporodnak. Lelopják az ajtókat, 
ablakokat, még a hivatal felé vezető útszakaszon is nemcsak csúnyák, veszélyesek is. A 
templom melletti házak lakói a kerítésre teregetnek. A falu képe romlik. Nincs már olyan, 
hogy akik a környezetüket nem tartják rendbe nem kaphatnak segélyt? 
 
Pintér Csaba képviselő: intézkedési tervet készítettünk. A romos házak eltakarítására fogadtuk 
el, az idén 5 ingatlant terveztünk, hogy a tulajdonos felkutatjuk, a szükséges intézkedést 
megtesszük a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsággal.  
 
Fialka György polgármester: az állattartók felszólítása és a romos házak tekintetében az 
intézkedések megtétele érdekében kérem a Jegyző közreműködését.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, a mai nyílt ülést bezárom. Köszönöm megjelenésüket. 
 

kmf. 
 
 

Fialka György    Dr. Péter Zsuzsanna 
  polgármester     aljegyző 

 
 


