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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. szeptember 09-én megtartott nyílt  ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Igazoltan távol van: Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és 
a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó 
szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
200/2015.(IX.09.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. szeptember 09-ei ülés napirendjeit 
az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: hosszú nyári szünet után vagyunk. A nyári szünetben két soron 
kívüli ülést tartottunk. A nyár szabadságolásokkal telt, illetve néhány nagyon fontos esemény 
is lezajlott önkormányzatunk életében. Balatonszárszó minden bizonnyal az eddigi 
vendégéjszakák vonatkozásában csúcsot fog dönteni, bár a bevétel nem lesz teljesen egyenes 
arányban ezzel. Kedvezményezett lakosaink egyre nagyobb számban jelennek meg. Az 50 %-
os engedménnyel a célt, amit szerettünk  volna érni, elértük.  Hozzásegítettük a csépaiakat, 
hogy minél többen tudjanak a Balatonhoz lejutni felüdülésre. A szentesiekkel a vidékről 
érkezett vendégeink száma nőtt meg. Ez valamelyest korrigálni fogja az kedvezményezettek 
üdültetését.  
Adódtak problémák is. A rönkház finanszírozással kapcsolatosan. Egy stáb munkálkodott 
ezen a projekten. 
Egy hónap csúszásunk van a napelemes beruházással, ami nem beszerezhető 
Magyarországon. Vele azonos teljesítményű napelemek beszerzése folyik adminisztratív 
szinten.  



Augusztus 18-án megyei ünnepi közgyűlésen vettem részt. A községi augusztus 20-ai 
ünnepség is színvonalasan zajlott le.  
3 ellenőrzés került lebonyolításra önkormányzatunk és a település intézményeinél. 
Legnagyobb, a közmunkaprogram ellenőrzésénél rendben találtak mindent.  
A turisztikai szállás utóellenőrzése lezajlott.  
Az óvoda IPR pályázat felhasználása tekintetében az intézményvezetőkkel ellenőrzést 
végeztünk, azt az információt kaptam, minden rendben volt. Nagyon örültek, hogy ilyen 
pontos, precíz elszámolást adott le az intézmény. 
Befejeződött a Sportegyesület öltöző felújítási programja, 6.394.000 Forintba került. 
Beszerzésre került egy önjáró fűkasza, 1,6 millió forint.  
Önkormányzatunk 3 milliós pénzeszközzel rendelkezik. A rönkház 17 millió visszaigénylése 
folyamatban von. Az elszámolás időszaka 2 hónapra tehető. 
Áttekintettel a hivatal költségvetésének jelenlegi állását, ha az év végéig hasonló 
költségszintet tart a hivatal, 4 milliós megtakarítással zárjuk az évet. A kiegészítő állami 
támogatással kapcsolatban tájékoztatást kértek, hogy a csongrádi kft tartozás hogyan került 
2015-ben az asztalra. Megválaszoltuk, bírósági eljárás volt, és peres eljárás. 
Kérjük az intézmények vezetőit, nagyobb költekezésbe ne bocsátkozzanak! Szeptember 15-ig 
esedékes 4 millió forint iparűzési, és kommunális adó befizetés esedékes. Ezt az időszakot 
különösebb költekezés nélkül próbáljuk átélni. 
 
Harvilla Sándorné alpolgármester: a polgármester beszámolóját egészítem ki azzal, hogy a 
megyei közgyűlésen szép ünnepségen vettünk részt. Fialka György polgármester úr megkapta 
az „Év polgármestere” kitüntető címet. A községi ünnepségünkön elhangzott a méltatás, 
melyet a jegyzőkönyv mellékleteként kérnék becsatolni. 
Szeretném, ha az utókornak megmaradna. 
Az IPR jegyzőkönyve megérkezett, az ellenőrzésről. Nagyon meg voltak elégedve a szakmai 
munkával.  
Javaslom, hogy a 2016. évre tervezett pályázataink legyenek készen, figyelni kell a 
lehetőségeket. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm a hozzászólást, amennyiben a kiegészítéssel 
elfogadják a polgármesteri tájékoztatót, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének második negyedévi előirányzat 
módosítása 
 

Fialka György polgármester: az írásos anyag áttanulmányozását követően kérem 
hozzászólásaikat. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: (szakmailag kiegészítette, és magyarázta az írásos anyagot.)  
 
Szabó Károlyné képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta. a módosítás 
tényadatokat tartalmaz. Az állami költségvetés időszakos változásait vezeti le A pénzügyi 
bizottság a I-II. negyedévi előirányzat-módostást elfogadásra javasolja. 
 
Fialka György polgármester: kérdés, hozzászólás nincs? A rendelet jelenlegi módosításával az 
Önkormányzat költségvetésének főösszege 38 333 e Ft-tal nő, így 406 507 e Ft-ban kerül 
megállapításra. 



A pénzügyi bizottság azt a megállapítást tette, hogy tényszerű adatokat tartalmaz az anyag, a 
takarékosság elsődleges szempont kell, hogy legyen minden intézménynél. Erre kérem én is 
az intézményvezetőket. Aki elfogadja az írásos anyagot kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta az anyagot. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2015.(IX.10.) 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: 

 
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: 
 
 
 

406 507 E Ft Költségvetési bevétellel 
406 507 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. 
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
3. § 

 
 

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

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester jegyző 



 
III. Napirend 

Beszámoló CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 
Fialka György polgármester: Áht. nem rendelkezik féléves beszámoló készítési 
kötelezettségről, fontosnak tartom azonban tájékoztatni a képviselő testületet a 2015. évi 
gazdálkodás I. félévi helyzetéről.  
 
Szabó Károlyné képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta. A beszámolóval 
kapcsolatosan több kérdés fogalmazódott meg, amelyek zömében a bevétel és kiadás 
alakulásának egyenetlenségére vonatkoztak. A feltett kérdésekre az anyagot készítő kielégítő 
választ adott.  A pénzügyi bizottság ennek alapján változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
Megkérem a pénzügyi előadót hogy az anyagot a testületnek is hasonló módon mutassa be. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: az 1-2 melléklet tartalmazza az önkormányzat kiadási és 
bevételi jogcímeit. Megállapítható, hogy az első félév folyamán az önkormányzat takarékos 
gazdálkodást folytatott. Minimális a dologi kiadások teljesítési aránya. A bevételi jogcím 
teljesítése összességében 114,02 % az adó és behajtások terén.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: nem tudtam részt venni a pénzügyi bizottsági ülésen, 
figyelemre méltó volt a függelék tábla. Segítette a képviselők munkáját az anyag 
tanulmányozásakor. Nagyon átfogó anyag, tükröződik intézményen belül is felelős 
gazdálkodás folyik.  
Napirenden egyeztetetünk milyen feladatunk van a gyermekétkeztetés  felhasználással 
kapcsolatban.  
 
Fialka György polgármester: ha nincs több hozzászólás, kérem, aki elfogadja a 2015. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót kézfelnyújtással jelezze!Megállapítom 6 igennel a testület 
elfogadta a tájékoztatót. 
 
201/2015.(IX. 09.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a 2015. I. félévi beszámolót, 
és azt elfogadta. 
Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 
 
 

IV. Napirend 

Belső ellenőrzési jelentés a gyermekétkezési állami támogatás vizsgálatáról  
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a Hexaker kft elvégezte az ellenőrzést, 2010-2015. 
között megduplázódott a gyermekétkezésre adott állami támogatás összege. 



Az állami támogatás több volt, mint amit az önkormányzat igényelt és fel tudott volna 
használni 2014. évben (22,4 milliót igényelt és 25 milliót kapott). Ezt bizonyos mutatók 
alapján kaptuk meg. 
A létszámok folyamatos lemondása megtörtént az ebr rendszerben, azonban az októberi 6 fő 
lemondást nem tudta beszámítani. Az üzemeltetési támogatás csökkentésére októberben nincs 
lehetőség. Csak zárszámadásnál kerülhet sor a támogatás végleges lemondására. 
Az óvodánál rendben találták a nyilvántartások vezetését, az iskolánál nagyobb mértékűek 
voltak a hiányosságok. Ezt lehet látni a jegyzőkönyv megállapításaiban. 
Túlfinanszírozás miatt a további években is visszafizetési kötelezettség keletkezhet.  
Javaslom a nyersanyag norma rendelet felülvizsgálatát.  
 
Szabó Károlyné képviselő: A Hexaker által elkészített ellenőrzést megfelelőnek találta, a 
pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: megköszönöm a hivatalvezető részletes tájékoztatását. A 
két oktatási intézmény felé kritikaként fogalmazódott meg a vizsgálat igénye. Örülök a 
Hexaker vizsgálatának. Nem tájékozódtunk róla, milyen pénzeket lehetett volna még 
elkölteni, sajnos a számlán marad, nem került felhasználásra, visszafizetésre került. A 
normatíva igénylésekre nagyon oda kell figyelni. Jó lenne egy havi időarányos hálótervet 
készíteni.  
 
Fialka György polgármester: köszönöm a hozzászólásokat, aki elfogadja a Hexaker belső 
ellenőrzési jelentését, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 5 igen, 1 tartózkodás (Varjasi 
Ferenc képviselő) a testület elfogadta a belső ellenőrzési jelentést. 
 
202/2015.(IX.09.) határozat 
Belső ellenőrzési jelentés a gyermekétkezési állami támogatás vizsgálatáról  

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Vackor Művészeti Óvoda és Petőfi 
Sándor Általános Iskola étkezési normatíva vizsgálatának megállapításait elfogadja. 

 
Erről értesül: 1./ Hexaker Kft Szolnok 
2./Vackor Művészeti ÓvodaVezetője 
3./ Petőfi Sándor Általános IskolaVezetője 
4./ Képviselő-testület 

 

V. Napirend 

Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről, az intézményben 
folyó munkáról 
 
 
Fialka György polgármester: az intézményvezető asszony szóbeli előterjesztést tesz. 
 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető: Hagyományainkat követve 3 ellátási forma 
megszervezésével karoljuk fel és segítjük a község idős lakosságát: 
1.Szociális étkeztetés 



2.Házi segítségnyújtás 
3.Idősek bentlakásos otthona 
 
Az étkeztetés biztosítása valamennyi önkormányzat számára kötelezően megszervezendő 
alapszolgáltatás, amelynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg ételéről kell gondoskodnunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 
eltartottjaik részére tartósan nem képesek biztosítani. 
A 2015. 03.19-én megállapított térítési díjak: 490Ft/nap / a nyugdíjminimum 200%-a felett/.   
100Ft-os kiszállítási lehetősége, amit pillanatnyilag az augusztusi átlag alapján 17-en vesznek 
igénybe, 26 elvitellel /Konyháról és az Otthonból/, így az átlagos napi létszám 42-45. 
Az ebéd kihordását 1 fő kinevezett dolgozó végzi, aki részmunkaidőben házi gondozói 
feladatot is ellát. Az ellátottak szigorú személyi anyaggal kerülhetnek be, csupán gondozási 
szükségletet nem vizsgálunk. A napi jelentés a tevadmin nyilvántartásba kerül. /tevékenység 
alapú adminisztráció/.Az idei államkincstári illetve módszertani ellenőrzés rávilágított arra, 
hogy aki csak alkalomszerűen veszi igénybe vagy hosszú ideig nem rendel ebédet, annak a 
megállapodását fel kell függeszteni esetleg megszüntetni. 
 
Adatokból indulnék ki: 
Térítési díj:330FT/ óra, de csak a konkrét gondozási tevékenységért számolunk díjat. 
Látogatási óra:330 havonta, gondozási óra:136 havonta, normatívára eső napi jelentés az idei 
év során 34-ről 25-re csökkent. Okok: 2015.01.17-én megjelent EMMI rendelet. –idézni az 
ide vonatkozókat és bemutatni a képviselőknek az átdolgozott feladatköröket és 
naplóvezetést. 
 
A dolgozói létszám vonatkozásában elmondható, hogy a szigorításokkal a 48 gondozottból 
mára 38 maradt, mert nem jogosult a szükségletek alapján az ellátásra vagy nem mutatott 
térítési díj fizetési hajlandóságot. A régi rendszer ui. ingyen vagy fillérekért dolgozott 
számára. Ez ma már nem engedhető meg, különösen az idén nyáron az évben 2. 
törvénymódosulás miatt. 
 
Az idősek otthonában teljes körű ellátást biztosítunk lakóink számára, ami a megfelelő 
lakhatási feltételeken túl minimálisan magában foglalja a minimum napi 3-szori étkezést, 
szükség szerint személyi ruházattal, textíliával való ellátásukat, az eü. állapotnak megfelelő 
orvosi, kórházi ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszer és gyógyászati 
segédeszközzel történő ellátást, mentális gondozást, közösségi kapcsolatok szervezését. 
Sajnálatos, hogy az előző évekhez képest is romlott lakóink egészségi állapota. Az átlag 
életkor a mai napi létszám alapján 75 év. Sajnos egyre több lakónál jelentkeznek a mentális 
hanyatlás jelei is. Gondozottaink 90%-a az alapvető élettevékenységében is teljes irányításra 
és segítségre szorul. Ennek következtében az intézmény dolgozóira egyre több és nehezebb 
fizikai feladat és lelki megterhelés hárul. Nagyon feszített munkarend jellemzi a 
hétköznapokat, a hétvégén pedig 1 gondozónő mellett a konyhán lévő kisegítő személy tud 
csupán segíteni. A megnövekedett dementálódott idősek miatt még szorosabb együttműködés 
alakult ki a Kunszentmártoni Pszichiátriai szakrendelés Pszichiáter szakorvosával, Dr. Pesti 
Zsuzsával. A doktornővel kialakult kölcsönös szimpátiának és bizalomnak köszönhetően 
sikerült elérni, hogy rendszeresen vizitál  nálunk. A házi gondozott betegeit is ide hívja, 
elbeszélget velük, tanácsokkal látja el őket és gyógyszert ír fel. 
Jelenleg 5 fő rendelkezik súlyos demencia kórképpel, akik után 0.2-es szorzót kapunk a 
létszámot illetően. 
 
Célunk a belső dolgozói morál javítása a bentlakásos részen. 



Az intézmény szociális feladatokat lát el, de az egészségi állapot indokolná az eü. működési 
engedély megszerzését. Ameddig ez törvényben nem lesz leszabályozva, addig tudjuk 
halasztani  a komoly tárgyi és személyi feltételekkel járó beruházást. 
Pillanatnyilag az Egészségház szakmai dolgozói látják el megbízási szerződéssel ezeket a 
feladatokat. /injekciózás, vérvétel, katéter csere, gyógyszerfelíratás,fizioterápia…/ 
Még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a járóképessé tehető lakók rehabilitációjára, hogy 
minél tovább őrizzék meg önellátási képességüket. 
Évek óta dietetikus felügyeli az étlap szerinti adag kiadását. Szükség szerint bármilyen diétás 
étlapot el tud készíteni. Az idén 175gr szénhidrátot tartalmazó étrendre volt igény, valamint 
50g-os fehérje diétára 2 lakónk esetében. 
A mentális gondozás és foglalkoztatás lehetőségei behatároltak, tekintettel a lakók magas 
életkorára és égészségi állapotára. Ügyelünk arra, hogy sokat tartózkodjanak a szabad 
levegőn, tornázunk, újságot olvasunk, rengeteget mesélünk a régmúltról. A segítő 
beszélgetéseket a gyógypedagógiai asszisztens és magam tartom, így próbáljuk oldani a 
konfliktus helyzeteket nap, mint nap. 
Gondozóink és lakóink életét is nehezíti a halál állandó jelenléte, az emocionálisabban 
érzékenyek depressziósok és napokig hallgatagok. Ezt sohasem lehet megszokni! 
Kisebb felújítás folyik az épületen, ennek segítségével dekoratívabbá tehető intézményünk. 
Erre nagy szükség van, hiszen országos ellátási körzetünk sok látogatót és érdeklődőt bevonz, 
az idei alacsony térítési díj miatt is. 
 
Várakozással tekintünk előre egy bővítést illetően. A következő évben folytatjuk a tisztasági 
meszelést az épület belsejében, a szobákban és a közlekedőkön.  
Hálás szívvel fogadtuk a dicséreteket, bízunk abban, hogy további dolgozók is rászolgálnak 
az önkormányzat elismerésére. 
 
Fialka György polgármester: megköszönöm Dobainé Nagy Éva tájékoztatóját, amely 
bemutatatta az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény munkáját. Aki elfogadja a tájékoztatót, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a az 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről szóló tájékoztatót. 
 
203/2015.(IX.09.) határozat 
Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatójának elfogadásáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény helyzetéről, működtetéséről szóló tájékoztatót. Megköszöni az intézmény 
vezetőjének és az ott dolgozóknak áldozatos munkáját. 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője 
 



 
VI. Napirend 

Tájékoztató a falunap lebonyolításának tapasztalatairól 
 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: 2015. évben sajnos nem sikerült pályázatot benyújtani a 
falunap megrendezésére, ezért önerőből oldotta meg önkormányzatunk. A falunap 
sikerességéről részben már megtettük a beszámolót, hiszen közzétettük a Csépai Naplóban, és 
interneten. 
Új színfoltokkal tarkított, nagy háttérmunkát igénylő falunapot zártunk. Zarnócz Pálné már 
régen leadta az elszámolást. (részletesen ismerteti egy-egy program bekerülési költségét). 
Összességében elmondhatjuk, az operett műsor nagy sikert aratott, Tabáni István jó hangú 
énekesként adta elő műsorát, nagy hallgató tábora van. A tűzijáték a megszokott, kiváló 
színvonalú volt. A kézműves foglalkozás új elemeként fafaragót hívtunk meg, aki cigány 
származású. A gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoztak egy-egy apró emléktárgyon.  
A konyha nyersanyagköltsége 268.000 Ft, ami a teljes napi ellátást fedezte. Asztalt, és széket 
is vásároltunk 100.000 Ft-ért. Pénzmaradvány nem volt, 2.096.000 Ft volt a kiadás, és 53.600 
Ft a bevétel.  
Úgy összegezhetem, hogy mindenki megelégedésére szolgált ez a nap.  
 
Fialka György polgármester: megköszönöm Havrilla Sándorné alpolgármester és Zarnócz 
Pálné művelődési házvezető és segítőik munkáját. A költségvetésről a tájékoztatót mindenki 
áttanulmányozhatta. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a falunapról szóló tájékoztatót. 
 
204/2015.(IX.9.) határozat 
a falunap lebonyolításának tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Megköszöni a Havrilla Sándorné alpolgármester Asszony, 
Zarnócz Pálné művelődési ház Vezető és segítőik szervezésben és rendezésben végzett 
munkáját. 
 

Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ Havrilla Sándorné alpolgármester Asszony 
3./ Zarnócz Pálné Művelődési ház Vezető 
 
VII. Napirend 

Tájékoztató az Önkormányzati Konyha működésének változásairól 
 
 
Fialka György polgármester: Az új közétkeztetési törvény a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet 2015. szeptember 1-én életbe lépett. Ez a közétkeztetés teljes átalakítását jelenti. 
A szeptemberben induló menzareformmal az óvodában és iskolában egészségesebb ételek 
kerülnek majd tányérra. 
 



Maródiné Erdősi Katalin ökm konyha vezetője: a dolgozókat munkahelyi értekezlet keretében 
tájékoztattam.  Minden héten új ételek kerülnek bevezetésre, hetente négyszer gyümölcs, 
teljes kiőrlésű pékárú. Kérem a jelenlévőket, közreműködjenek ezeknek az ételeknek a 
megszerettetésében! Amit nem ismernek, nem jó, mondják a gyerekek.  
A konyha technikai felszereltsége nem alkalmas az új technológia bevezetéséhez, 3 sütő 
működik csak jól. Ez egy hatalmas nagy változás, nehéz feladat mindenki számára. 
 
Fialka György polgármester: kérésem, hogy a fokozatosság érvényesüljön. Javaslom, a 
közétkeztetésben részesülőknek adjunk egy tájékoztatót, nem mi találtuk ki, törvény által 
kötelezettek vagyunk. Számítani kell rá, hogy vissza fog esni az igénybevétel. Bár, ha 
mindenkinél érvényesül a szabályozás, minden konyhára ugyanez érvényes. 
 
Szabó Károlyné képviselő: a diétás étkezést hogyan oldjátok meg? 
 
Maródiné Erdősi Katalin konyha vezető: diétás szakácsot kell kinevelni. Az intézményben 
most nincs igény diétás étkezésre, ha jelentkezik, meg kell oldanunk. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a kormány másod körben próbálja bevezetni. A fruktóz 
kilója 1400 Ft, ez közüzemi étkezésben nem lehetséges. Mi az óvodában régóta kísérleti 
alanyai vagyunk a konyhának. Az iskolának, óvodának külön kell főzni, ha többi közüzemi 
étkezett nem fogadja el az új fajta főzési módot. Vannak olyan konyhatechnológiai eljárások, 
ahol nem lehet elkülöníteni.  
Az iskolában nincs olyan személy, aki a gyerekeket kiszolgálja. Az óvodában falatoztatni 
tudjuk a gyerekeket. Az iskolában beviszik a tanterembe, és vagy megeszi, vagy nem a 
gyerek. A korszerű táplálkozásra rá kell szoktatni a gyerekeket. Hosszú folyamat, amíg ez 
végbemegy. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a konyha tájékoztatóját az új rendelkezésekről, és 
munkájukról kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
tájékoztatót. 
 
205/2015.(IX.09.) határozat 
ÖKM-i Konyha működésének változásairól szóló tájékoztatójának elfogadásáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati Konyha 
működésének változásairól szóló tájékoztatót.  
 

Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. ÖKM Konyha vezetője Maródiné Erdősi Katalin 5475 Csépa Béke utca 167. 



 

VIII. Napirend 
Egyebek 
 

a.) szociális célú tüzifa támogatás 
 

Fialka György polgármester: Tűzifa támogatásra az idén is lehetőség lesz, amely 
lakásfenntartási támogatáshoz kötött. Azonban lakásfenntartási támogatáshoz nem jut hozzá, 
akinek az önkormányzattal szemben tartozása van.  
A tűzifa pályázatunkat szeptember 30-ig be kell adni. Azt javaslom, adjuk be a pályázatot, és 
a kemény fát rendeljünk meg, éljünk a lehetőséggel. Megállapítom a testület 6 igen 
szavazattal jóváhagyta a tűzifa támogatásra beadjuk pályázatunkat. 
 
 
206/2015.(IX.09.) határozat 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
beadásáról. 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 440m3 kemény 
lombos tűzifa vásárlásához igényel támogatást, egyben vállalja, hogy a szociális tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület megbízza a mindenkori polgármestert, a pályázat beadásának, a 
tüzelőanyag beszerzésének, valamint szétosztásának megszervezésével. 
 
Erről értesül: 1./  Magyar Államkincstár Szolnok  
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
b.) közigazgatás korszerűsítése keretében feladatkörök megszűnése 
 
Fialka György polgármester: december 31-el megszűnik a gyermekjóléti szolgálat. Járási 
székhelyhez kötődő feladat lesz. A dolgozó foglalkoztatásának megoldására 
Kunszentmártonban a szakmát irányító osztályvezetővel megbeszélést folytattunk. Látszik 
lehetősége foglalkoztatásának, területi ellátás vonatkozásában. Szelevény-Csépa-Tiszakürt 
ellátási területtel. A dolgozónk elkezdte az iskolát, ami a feladat ellátásához kell.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:Az ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok is elkerülnek a 
közigazgatás korszerűsítése keretében. Az anyakönyvi igazgatás is elkerül komplett, a 
rendezvényszervezéssel együtt. 2016. december végére a kiemelt építési feladatok is 
elkerülnek. Előrevetítve a következő évben ezt a feladatellátást a járási hivatal fogja ellátni. 
 
 

c.) Bácsvíz felújítás tervezete 
 
Fialka György polgármester: a Bácsvíz elkészítette felújítási tervezetét, 3 ütemben tervezi 
Csépa területén a vízművel összefüggő fejlesztéseket. Hálózatok cseréjéről van szó. Ezt 
papírra kell vetni, a cég teherbíró képessége hogyan realizálódik Csépa községben. Szennyvíz 
vonatkozásában Szelevényre rendkívüli támogatás van, a hálózat bővítés vonatkozásában. 310 
millió forintot irányoztak elő a Haleszi rész lekapcsolására. Tiszasas a gesztor, a 



vagyonmegosztás még mindig nem történt meg. A településre nem tudtak felújítási tervet 
elkészíteni. 
Javaslom, a GAMESZ kössön megállapodást a céggel, mi is tudnánk gépi munkát végezni.  
A felújítási metódus elfogadható? Erre tervet kell készíteni. 
Aki elfogadja a Bácsvíz felújítási tervezetét, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
207/2015.(IX.09.) határozat 
Bácsvíz felújítási tervezetéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Bácsvíz Víz és 
Csatornaszolgáltató Zrt. 2016-2030. évekre Csépa község területére vonatkozó a közműves 
ívóvízellátási és közműves szennyvízelvezetési gördülő fejlesztési tervét, és azt jóváhagyja. 
 
Erről értesül: 1./ Bácsvíz Igazgatósága Kecskemét 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

d.) Háztartási hűség napja 
 
Fialka György polgármester: 2015. november  8-án az öttel osztható templomban kötött 
házasságok megünneplésére és közös lakomára kerül sor. 
Szelevény felvetésére azok is részesülhetnek ebben, akik évfordulóznak, de nem esküdtek 
templomban.  
 
Zarnócz Pálné műv.ház vezető: tavaly is volt ilyen, de senki sem jelentkezett.  
 
Fialka György polgármester: mi adjuk meg a lehetőségét. A kedvezményezett az 
ételfogyasztás díjában, aki az ünnepelt. Ez azt jelenti, hogy az ő díjuk felét önkormányzatunk 
állja. Aki elfogadja, hogy támogassuk ezt a rendezvényt, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
208/2015.(IX.09.) határozat 
Házastársi hűség napja támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Római Katolikus Plébánia kérésére 
támogatja a házastársi hűség napján évfordulójukat ünneplő házastársak étkezését, az étkezési 
díjuk felével, azaz 1000 Ft/fő összeggel. 
 
Erről értesül: 1./ REusz József plébános  
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: bejelentem, hogy a szociális törvény értelmében minden 
gyerek 1 kivételével ingyen étkezik az óvodánkban.  
 
Szabó Károlyné képviselő: az idősek napja rendezvényt az idén is meg szeretnénk rendezni. A 
vöröskereszt részére igényelt önkormányzati támogatást erre a célra vennénk igénybe.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a vízvezeték lefektetése után nagy és balesetveszélyes 
földhalmok, gödrök maradtak.  
 



Fialka György polgármester: azért nem lett végleges megoldást, mert a föld még ülepszik. 
Követ rakhatunk rá.  Darabos Gyulával kell felvenni a kapcsolatot, ha nem jutnak oda, mi 
megcsináljuk, és kiszámlázzuk nekik. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a járda felújítások sincsenek elvégezve. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, köszönöm jelenlétüket, a 
nyílt ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt  
  polgármester      jegyző 

 


