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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. október 19-én megtartott ünnepi és ezt követő 
nyílt ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester (később érkezett) 
   Havrilla Sándorné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: ünnepség keretében emlékezünk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 59. évfordulóján. A csépai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói emlékképek 
1956. történéseiről című műsorát adják elő. Az iskola énekkara dalcsokrot ad elő. 
Megköszönjük ezt a bensőséges megemlékezést, miközben az asztalunkon a mécsesek égnek 
mindannyian fejet hajtunk. 
S z ü n e t , az iskola tanulói távoznak. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm Liszkai Zoltán tü. ezredes urat a 
mezőtúri Katasztrófavédelmi Parancsnokság Vezetőjét és az intézményvezetőket! 
Megállapítom, hogy 5 fő képviselő jelen van, polgármester úr később érkezik, távollétében 
alpolgármesteri tisztemnél fogva az ülést én vezetem.  
Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívóban szereplő napirendben az alábbi változások 
legyenek: sorrendiségében a 10. napirendi pont kerüljön első helyre, a 9. napirend a Csépai 
Gamesz szolgáltatásai díjainak megállapításáról szóló napirend helyett tárgyaljuk meg a 
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet tervezetet, a többi 
napirend változatlan tartalommal és sorrendben kerüljön tárgyalásra. Amennyiben 
polgármester úr nem érkezik meg, a polgármesteri tájékoztató is tolódni fog. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, módosított sorrendben a 
testület. 
 
219/2015.(X.19.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. október 13-ai ülés napirendjeit a  
szóbeli előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 



Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi munkájáról 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága törvényi kötelezettségének 
eleget téve tájékoztatás céljából megküldte Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Liszkai Zoltán tü. ezredes: az elmúlt évet a kunszentmártoni tűzoltóság parancsnoka minden 
szakterület vonatkozásában számadatokban, szövegesen próbálta a beszámolót elkészíteni és 
áttekinteni. 2012. április 1 óta integrált katasztrófavédelmi rendszerről beszélünk. 
Polgárvédelmi, iparbiztonság, tűzvédelem is hozzánk tartoznak. Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság és kirendeltségek vannak. 
Én a mezőtúri kirendeltség vezetője vagyok, hozzánk tartozik a kunszentmártoni 
tűzoltóparancsnokság is. 
Elmondhatom, hogy az elmúlt évben nagyságrendekkel csökkent a vonulások száma. Ez a 
jogszabályi környezet változása, és a minél nagyobb tájékoztatás a gazdálkodók és a lakosság 
felé következménye is lehet. A tarlótüzek is lecsökkentek. Megállapítható, hogy jó megelőző 
munka folyik a területen. A tűzesetek, műszaki mentések száma időjárás függvénye is lehet. 
Úgy értékelem, hogy a kunszentmártoni kollégák mindent megtesznek a tűzvédelem 
vonatkozásában.  
Csépán történt tűzeset tekintetében a vizsgálatot lefolytattuk, úgy néz ki, hogy meg is van az 
elkövető, szándékosság állt fenn.  
Elfogadásra javaslom a kollégák beszámolóját az elmúlt évi tevékenységről. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: megköszönöm ezredes úrnak a tájékoztatóját. Van-e 
kérdés, vélemény? Elfogadásra javaslom az előterjesztést. Megállapítom a testület 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az írásos anyagot.  
Megköszönöm ezredes úrnak a jelenlétét, további jó munkát kívánok. 
 
220/2015.(X.19.) határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága beszámolójának elfogadásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A Képviselő- testület megköszöni, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
tájékoztatását és munkáját. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
II. Napirend 
Előterjesztés a közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló rendelet elfogadásáról 
 



Havrilla Sándorné alpolgármester községünkben nem jellemző a filmforgatás, a törvényi 
előírásainak eleget kell tenni. 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: 2013-ban kellett volna eleget tenni a kötelezettségünknek. A 
Kormányhivatal törvényességi vizsgálata során javasolta ennek a rendeletnek a megalkotását, 
és elfogadását. Ha közterületet bárki igénybe kívánja venni filmforgatás céljából, külön 
megállapodás megkötésére jogosult a testület. Javasoljuk, hogy a hatáskör gyakorlója a 
polgármester legyen.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
testületet kézfeltartással jelezze, hogy elfogadja a rendeletet. Megállapítom 6 igen szavazattal 
a testület elfogadta a rendeletet. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete  

a közterület filmforgatási célú felhasználásáról  

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 34.§ (5) bekezdésében, a 37.§ (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya 

1. §  

A rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területén Csépa Község 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki. 

Hatáskörök gyakorlása 

2. §  

A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket átruházott 
hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

A közterület filmforgatási célú használatának díja 

3. § 

(1) A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint: 

a) filmforgatás helyszínén:  200 Ft/m2/nap 

b) technikai kiszolgálás:   150 Ft/m2/nap 

c) stáb parkolás:    100 Ft/m2/nap. 



(2) Mentes a közterület filmforgatási célú használatának díja alól, a közérdekű célokat 
szolgáló filmalkotások forgatásához szükséges közterület használat. Közérdekű 
célokat szolgálnak az oktatási, tudományos az ismeretterjesztő témájú és a 
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások. 

A használat területi és időbeli korlátai, egyéb feltételei 

4. § 

(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg 
az egy hetet. 

A közterület használat naponta 7 óra és 21 óra közötti időtartamra 
vonatkozik.(Éjszakai forgatás engedélyezése külön kérelemre történhet, az érintett 
lakosok kiértesítésével). 

(2) Vasárnapra és ünnepnapokra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén, annak elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező 
számára s közterület használatát újra biztosítani kell. 

(4) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket nem határoz meg.  

Záró rendelkezések 

5. § 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 

  polgármester      jegyző 



 

1. melléklet a 15/2015. (X.20.) rendelethez 

 

Kérelem filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat 
engedélyezéséhez  

Kérelmező neve:  

Kérelmező székhelye:  

Képviselő neve:  

Képviselő lakcíme:  

Telefonszám:  

E-mail:  

Telefax:  

Kérelmező cégjegyzék-száma / nyilvántartási száma:  

Kérelmező adószáma:  

Kérelmező bankszámlaszáma:  

Filmalkotás műfaja és munkacíme:  

Közterület-használat ideje (év, hó, nap, -tól, -ig):  

Közterület-használat pontos célja részletesen megjelölve:  

Használni kívánt közterület nagysága:  

 
 

Közterület, illetve ingatlan 
elhelyezkedése: Időtartam: év, hó, 

nap (-tól, -ig)  

Cél: (F) forgatás (T) 
technikai kiszolgálás (P) 
stáb parkolás (E) egyéb  Hely-, házszám-, egyéb 

meghatározás  
Igényelt terület: m2  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Egyéb: 

 

Dátum 

        …………………………………. 

         aláírás 

 



III. Napirend 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi, és védőnői körzet) körzetének 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Előző rendeletünkben csupán a háziorvosi körzet 
megállapításra került sor, mely kiterjed Csépa község közigazgatási területére. Az eltelt 
időben utca név módosításra is sor került, mely megjelenik a rendelet-tervezetben. 
Az alapellátásba beletartozik a fogorvosi ellátás és a védőnői ellátás is. Ezt nevesítenünk kell 
rendeletünkben, bár a közigazgatási területünk teljes egészére fog kiterjedni az ő ellátási 
körük is. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A körzet lehatárolását a testületnek kell megtenni. Egyetlen körzet került 
kialakításra, a rendelet alkotásakor az utcanévváltozásra is figyelemmel voltunk.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: védőnő helyettesítés rögzítésére hol van lehetőség? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a rendeletbe szabályozást erre nem kell alkotni. Rendeleten kívül, külön 
megállapodásban kell rögzíteni. 
 
Szabó Károlyné képviselő: kevés a védőnő, a helyettesítést sem tudjuk megoldani. A járási védőnővel 
vettük fel a kapcsolatot. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: fogorvosi szinten is megoldást kell találnunk. Az iskolában is 
egészségügyi nap keretében a felmérés megtörtént, csak azt nem tudjuk, a szülő hova viheti a 
gyerekét, melyik orvoshoz.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester a polgármesteri tájékoztatóban fog elhangozni, milyen megoldások 
lehetségesek a fogorvosi ellátással kapcsolatban. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet 
elfogadását támogatja, igennel szavazzon. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, a következő rendeletet alkotta: 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

16/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete az 
 egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.  

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a 
továbbiakban: Öotv.) meghatározott – a település közigazgatási területén működő– 
háziorvosi, fogorvosi, iskola egészségügyi, valamint a védőnői tevékenységre.  

 
2. § 

 
(1) A rendeletben meghatározott háziorvosi, fogorvosi, iskola egészségügyi, alapellátási 
feladat teljesítésére az önkormányzattal szerződést kötött és jogot szerzett orvos láthatja el a 



tevékenységet. A háziorvos, fogorvos, házi gyermekorvos önálló orvosi tevékenységet - 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat 
az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező 
határozat jogerőre emelkedésétől. 
 
(2) A háziorvosi, fogorvosi, tevékenységet kizárólag működtetési joggal rendelkező és az 
Öotv.-ben meghatározott orvos végezheti.  

 
3. § 

 
A képviselő-testület háziorvosi, fogorvosi, iskola egészségügyi, védőnői tevékenységet egy 
körzetben állapítja meg, mely Csépa község közigazgatási területe. (1. melléklet) 

 
4. § 

 
A képviselő-testület az önkormányzat saját tulajdonában lévő egészségügyi intézményt – 
orvosi rendelőt – az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében térítésmentes használatba 
adja. 

 
5. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2013. (V.30.) önkormányzati 

rendelet. 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester             jegyző 



1. melléklet a 16/2015.(X.20.) önkormányzati rendelethez 
 

A háziorvosi, fogorvosi, iskolai egészségügyi, védőnői, körzet 
 

 Ady Endre     utca 

Alkotmány utca 

Arany János utca 

Bacsó Béla utca 

Bajcsy utca 

Batthyány utca 

Béke 

Bogarasi 

utca 

út 

Dózsa György utca 

Dr. Gonda Sándor utca 

Honvéd utca 

Hunyadi utca 

Jókai utca 

Kárpát utca 

Kis utca 

Kossuth Lajos utca 

Kósa szőlő 

Május 1. utca 

Perényi utca 

Petőfi Sándor utca 

Rákóczi utca 

Kistemplom utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Szent Jakab Apostol utca 

Széchenyi utca 

Székely utca 

Tompa utca 

Vasvári utca 

Várháti  utca 

 



Fialka György polgármester megérkezett, az ülés vezetését átveszi. 
 
IV. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: szeptember 10-én a kirendeltségvezetővel biztosítási ügylettel 
kapcsolatban Budapesten voltunk, napirend keretében bővebben számolok be róla. 
A Bácsvíz Felügyelő Bizottsági ülésén voltam szeptember 18-án, majd délután állomány 
gyűlést tartottunk, melyen a jelenlévők mindannyian részt vettek. 
Balogh Barna Éliosz cég képviselőjével közvilágítási testekre vonatkozó szerződésről 
tárgyaltam, 2050 Ft/lámpatest/év összegben úgy néz ki, meg tudunk állapodni. Ez jelentős 
megtakarítással járna. 
24-én Öcsödön voltam, ezen a napon három társulás ülése volt egymást követően.  
29-én Dr Németh Norbert fogorvossal tárgyaltam, aki Tiszaugon teljesít szolgálatot. Tiszaug 
polgármesterével is egyeztettem, aki a képviselő testület kedvező hozzájárulásáról 
tájékoztatott. Egyenlőre a tiszaugi rendelőben fogja a doktor fogadni a pácienseket, 
valamennyi fűtés és világítási költséget fogunk hozzájárulásként fizetni. 
30-án HEP ülés volt, pályázati kiírások megjelenéséről volt szó. Az Agora a tiszakürti 
rendezvényen csépai vállalkozókat, iparosokat is vendégül látott, ahol bemutathatták 
termékeiket. Sikert aratott a Mosoly Klub is műsorával. A Polgármesterek a településüket 
mutatták be, ennek a felkérésnek én is eleget tettem. 
Október 6-án a konyha vezetőjével Budapesten továbbképzésen vettem részt a szeptember 1-
ei változásokkal kapcsolatban. 
Október12-én a pályázati lehetőségeket néztük meg a Leader ülésen.  
Október 13-án zárt ülést tartottunk. 
Október 14-én az ivóvíz minőség javító program főépületének az átadásán voltam, amelynek 
a szerkezete kész lenne, jó néhány hiánypótlás kérésünk van irányukba. 
Berecz Zsolt alelnökkel tárgyaltam, csépai fejlesztéssel összefüggésben került előtérbe.  
Csak azok a pályázatok kerülnek nyerő helyzetbe, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó. A 
hivatal átköltözésének esélye nulla.  Az orvosi rendelő tetőszerkezetének javítására, a 
szolgáltatás bővítésére fizikoterápiával van reményünk. A fogorvosi lakást, és a rendelőt 
rendbe kell rakni. 
A művelődési ház nyílászáró, meleg burkolat, központi fűtés szakaszolás, az egész épület 
hungarocellel becsomagolása, vakolás kb 28 milliós beruházás. 
Amennyiben a konyha gépészeti felújítására jelenlegi pályázatokból nem nyílik lehetőség, 
vagy a szociális étkeztetést, vagy a gyermekétkeztetést kell növelni. 
A konyha vállalkozás arányú értékesítését csökkentjük.  
16-án társulási ülésen voltam a hulladék társulásba újabb tag felvételéhez járultunk hozzá. 
Az Idősek Napja rendezvényt a Vöröskereszt bonyolította le, melyhez támogatást nyújtottunk 
és megjelentem az ünnepségen. 
Czifra Mihályt a mai napon köszöntöttük 90. születésnapján, majd a HET martfűi ülésén 
vettem részt.  
Jelenleg az önkormányzatnak van 9.582.000 Ft készpénz a számláján, 2,2 millió az 
intézmények számláján van. Ennek van egy része, ami közmunka program bonyolítását 
szolgálja, 4.680.000 Ft. A Petőfi utca felújítása reményeink szerint elkezdődhet. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban 
kérdezem, hogy javult-e már a minőség? 
 



Fialka György polgármester: a minőség nem javult. A szerkezet kész, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy technikailag is készen van. A képviselő testület által felvetett problémákat 
továbbítottam az illetékesnek, ha ők időben nem tudnak az utak helyreállításában, gödrök 
betemetésében lépni, készen állunk, hogy megállapodás keretében ezeket a kérdéseket a 
településen rendbe tesszük. 
A Bajcsy utat sem érzi senki kötelességének rendbe rakni. A vízminőség feltehetően jövő 
nyáron lesz olyan, amilyennek lennie kell. 
Van-e még kérdésük? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a tájékoztatót. Megállapítom a 
polgármester tájékoztatóját az eltelt időszakban végzett munkáról a testület elfogadta. 
 
V. Napirend 
Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fialka György polgármester szeptember 1-től az iskolai étkezés vonatkozásában a 
nyersanyagnorma korosztályokra való megbontása vált szükségessé. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: Az előző önkormányzati ülésen a konyha vezetője ismertette a 
szeptember 1-től új közétkeztetési előírásoknak kell megfelelni. Só és cukortartalom 
csökkentése, a teljes kiőrlésű pékárú alkalmazása. A kiszabatok meghatározását az 
előterjesztés tartalmazza, a százalékos arányokat is láthatjuk. Az idősek otthonában 
diadetikust is alkalmazni kell.  
Ezért ugyanazon nyersanyagból a konyha nem tudja biztosítani az étkezést. Az iskolai étkezés 
is bontásra került korcsoportonként. Összességében a nyersanyag norma 10 %-os emelése 
történt. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság jóváhagyta a rendelet-tervezetet, 
elfogadásra javasolja. Javaslom a konyha vezetőjének, érdemes odafigyelni, melyik az az étel, 
amelyet el is fogyasztanak a gyerekek. A párolt zöldségeket megeszik, a habarásost már nem. 
 
Maródiné Erdősi Katalin ökm konyha vezetője: 7-10 és 10-14 korosztály között alig van 
különbség. A törvény úgy írja elő, meg kell bontani. 
 
Fialka György polgármester: elismerem azok munkáját, akik ezeket a táblázatokat 
összeállították. Így elkészíteni az ételeket és konyhában az arányokat betartani nem semmi 
lesz. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: az a baj, hogy a családoknál nem fogják betartani az előírásokat, a 
boltok tele vannak egészségtelen étellel. A gyerek nem lett rákényszerítve, hogy azt egye, ami 
egészséges. 
 
Fialka György polgármester: szakmailag nem kell beleszólnunk a konyhavezető dolgába a 
feltételek megteremtésében van feladatunk.  
A mai ülésen az intézményi ellátottak nyersanyagnorma és térítési díj rendeletéről kell 
döntenünk. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a testület 



 
CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

17/2015. (X.20.) önkormányzati rendelete 
 

az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  
szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének (2) 
bekezdésében, valamint a gyermekekről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
162. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint az 1993. évi III. törvény 92.§ 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közigazgatási területén 
biztosított étkeztetésnél a nevelési- oktatási és szociális intézményekben igénybe vett ellátás 
intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. §. 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. 
melléklete lép. 

2. §. 
 
A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. §. 
A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2015. (III.19.) 
önkormányzati rendeletet. 
 

 
 
 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet a 17/2015. (X.20.) önkormányzati rendelethez  
 

Gyermekétkezési térítési díjak 
 
 A B C D 

  Élelmezési 
nyersanyagköltség 
Egy ellátottra jutó 

összege (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ 
adag 

 

 Óvoda 
1 Tízórai 66 18 84 

2 Ebéd 153 41 194 
3 Uzsonna 48 13 61 

 Iskola 7-10 éves korosztály 
4 Tízórai 79 21 100 
5 Ebéd 173 47 220 
6 Uzsonna 53 14 67 

 Iskola 11-14 éves korosztály 
7 Tízórai 83 22 105 
8 Ebéd 182 49 231 
9 Uzsonna 55 15 70 

 

 

 
 
 

b.) Intézményi nyersanyagnorma+ÁFA 
Egyesített Szociális Intézmény 

 A B C D 
  Étkezési 

nyersanyagnorma  
 (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ 
adag 

1 Reggeli 130 35 165 
2 Vacsora 130 35 165 
3 
 

Őszikék ESZI ebéd  292 79 371 

 Vendég ebéd 

4 Előfizetéses ebéd 292 79 371 

 



 
2. melléklet a 17/2015. (X.20.) önkormányzati rendelethez  

 
Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  

 
  A B C D E F 

  Nyersanyag 
Ft 

ÁFA Tér.díj  
adag 

Nettó 
fogy.ár/ 
adag 

ÁFA Bruttó 
fogy. 
Ár/adag 

 ÓVODA 

1 Tízórai 66 18 84 105    28 133 

2 Ebéd 153 41 194 243 66 309 

3 Uzsonna 48 13 61 77 21 98 

  
ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

4 Tízórai 79 21 100 125 34 159 

5 Ebéd 173 47 220 274 74 348 

6 Uzsonna 53 14 67 84 23 107 

 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

7 Tízórai 83 22 105 131 35 167 

8 Ebéd 182 49 231 289 78 367 
 

9 Uzsonna 55 15 70 87 24 111 
 

 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI) 

10 Reggeli 130 35 165 206 56 262 

11 Vacsora 130 35 165 206 56 262 

  12 Őszikék 
ESZI ebéd 
Hétfő-
péntek 

292 79 371 463 125 588 

 ELŐFIZETÉSES EBÉD 

13 ELŐFIZET
ÉSES 
EBÉD 

292 7
9 

371 463 125 588 

 



 
3. melléklet a 17/2015. (X.20.) önkormányzati rendelethez  

  
 

Térítési díjak 
Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
 

1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 
 

Szociális étkezés 490 Ft 
Házi gondozás 330 Ft 
Szállítás  100 Ft 

 
 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás személyi térítési díjai  
 

 A B C D 
  

MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 
 

Nyugdíjminimum 
150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

 
1. Szociális étkezés 295 Ft 390 Ft 490 Ft 
2. Házi gondozás 200 Ft 265 Ft 330 Ft 

 
 

3. Idősek Otthona számított intézményi térítési díja 
 

 A B C 
  

MEGNEVEZÉS 
Számított térítési 

díj Ft/nap 
 

Számított térítési 
díj Ft/hó 

 
1. Idősek Otthona 2.450 73.500 

 
 
4. Idősek otthona 
 

 A B C 
 MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 
1 Reggeli 130 Ft 262 Ft 
2 Vacsora 130 Ft 262 Ft 
3 Ebéd 292 Ft 588 Ft 

 
 



 
 
VI. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének harmadik 
negyedévi előirányzat módosításról 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság véleményezte ülésén az anyagot. 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: A rendelet jelenlegi módosításával az Önkormányzat 
költségvetésének főösszege 434 e Ft-tal nő, így 406 941 e Ft-ban kerül megállapításra. 
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot. 
 
Matyi Ferencné pü.munkatárs: az anyagban az előterjesztés 3 pontban kimutatásra került, az 
óvoda vonatkozásában a köznevelési támogatás elvonás történt. A házi segítségnyújtásnál is 
elvonás van, az óvoda személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék , személyi juttatások 
csökkentése feltételezik, hogy ellátotti létszám csökkentése miatt a gondozottak létszámát is 
csökkenteni kell. 
 
Fialka György polgármester: 3. Oldal, 1.274.400 Ft normatív támogatás elvonást jelent.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:  ezzel kapcsolatban intézkedési tervet készítettünk. Havi 
bontásban elkészült a személyi és dologi kiadásokkal hogy állunk. A gyermeklétszám úgy 
alakult, hogy 69 bent lévő gyerek egész napos szolgáltatást vesz igénybe. A tartozási 
problémák miatt lentebb vettük a normatív létszámot. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás szavazásra bocsátom a 
rendelet-tervezetet. Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2015. (X.20.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  1/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 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: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 
 
 
 

406 941 E Ft Költségvetési bevétellel 
406 941 E Ft Költségvetési kiadással 
           0 E Ft Költségvetési hiánnyal 



           0 E Ft 
           0 E Ft 

- 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 

 



 
 
VII. Napirend 
Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság ülésén napirendként szerepelt az I-III. negyedéves 
gazdálkodás anyaga. 
 
Kovácsné Németh Mária pü . biz. elnöke: Az önkormányzat saját bevételeinek növelése 
korlátozott. A személyi térítési díjak megállapítása tekintetében csak a költségvetési 
támogatással nem finanszírozott költségeket lehet figyelembe venni (házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, bentlakásos ellátás).  A szolgáltatások ellenértéke bevételei 
vonatkozásában törekedni kell az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mind nagyobb 
arányú hasznosítására, bérleti díj bevétel növelése miatt.  
Folytatni kell az adóbevételek hatékony beszedését. Az önkormányzat adókövetelése 2015. 
szeptember 30-ai állapot szerint 15 636 e Ft, a kimutatott értékvesztés összege 7 650 e Ft. Az 
értékvesztés összegének nagymértékű csökkenése a tartozás behajthatóságát mutatja.  
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan 
ellátása csak kiegészítő támogatás igénybevétele mellett biztosított. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: az önkormányzat intézményei I-III. negyedévben alacsony 
kiadási szinten működtek. 2015. Évben az induló pénzkészlet 8 millió forinttal csökkent. Az 
elmúlt évi maradvány terhére tudtunk teljesíteni. 
1. Függelék: szeptember 30-ai állás nem kaptunk annyi normatívát, amennyi kiadás 
keletkezett. A normatív támogatás a feladatok többségében nem fedezi a költségeket. 
Elengedhetetlen, az önkormányzat kiegészítő támogatást tegyen mellé. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több kérdés, sem hozzászólás, az 
önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést aki elfogadja, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
221/2015.(X.19.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a 2015. III. negyedévi 
tájékoztatót, és azt elfogadta. 
 
Erről értesül: 

1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 



 
 
VIII. Napirend 
Előterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat működésének 
felülvizsgálatáról 
 
Fialka György polgármester: törvényi változás miatt kellett ezt a napirendet behoznunk. Csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben - működhet 
2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 
család- és gyermekjóléti központ keretében. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: települi önkormányzat, illetve közös önkormányzati 
hivatalnál a székhely szerinti önkormányzat látja el a gyerekjóléti feladatokat. 
Október 31-ig felül kel vizsgálni a feladatellátási számokat, és január 1-től az új szabályok 
szerint kell működni. A határozati javaslat arról szól, a jövőben a működési engedély 
törléséről gondoskodni kell. Előtte a kunszentmártoni polgármesterrel kell egyeztetni a 
szolgálat további működéséről. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a határozati 
javaslatot elfogadásra javaslom. Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslatot. 
 
222/2015. (X.19.) határozat 
a  Gyermekjóléti Szolgálat  és Családsegítő Szolgálat működésének felülvizsgálatáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépa Község közigazgatási területén 
működő gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működését felülvizsgálta. 
 
A Képviselő-testület Felkéri Fialka György Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 
Családsegítő Szolgálat és a Gyermekvédelmi Szolgálat működési engedélyének törléséről 
elektronikus úton. 
 
A Képviselő-testület Felkéri Fialka György urat, Csépa Községi Önkormányzat 
polgármesterét, hogy egyeztetessen Wenner-Várkonyi Attila úrral, Kunszentmárton Város 
Önkormányzatának polgármesterével a Szolgálatok jövőbeli működési formájáról.  
 
Felkéri Dr. Hoffmann Zsolt Jegyzőt, hogy a Csépa Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában gondoskodjon a kormányzati funkció törléséről. 
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Kunszentmárton Város Önkormányzata 
 



 
IX. Napirend 
Előterjesztés Ahico Biztosító Zrt-vel kötött szerződés módosítására 
  
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Fialka György Péter biztosított 
nevéhez kapcsolódóan biztosítási szerződést kötött az Ahico Biztosító Zrt-vel 2010. december 
28-án. A biztosító METFIFE Biztosító Zrt. névre változott 2013-ban. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető:  az Ahico biztosítóval kötött biztosítás portfólió 
áthelyezéséről szól. A biztosítóval felvettük a kapcsolatot. A szerződés csere létrejöttéről a 
döntést ennek a határozati javaslatnak vonatkozásában halasszuk el, amíg a törvényességi 
keretek tisztázásra kerülnek. 
 
Fialka György polgármester: normál esetben a biztosítási összeg 900 ezer forint lett volna, az 
ázsiai részvények csökkentek, 140.000 Ft-os csökkenést írtak le. Bár kisebb hozamot hoz, de 
fix és biztos befektetésnek mutatkozik az átvezetés. Javaslom, az átvezetésre kerüljön sor, 
amikor minden apró részlet tisztázva lesz, akkor visszük képviselő testület elé a szerződés 
cserét. 
Aki a portfólió áthelyezéssel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
223/2015.(X.19.) határozat 
portfólió áthelyezésről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Achico Biztosítóval 
(Metlife Biztosító Zrt) kötött befektetés esetében portfólió áthelyezésre kerüljön sor. A 
Képviselő-testület a befektetés Everest ázsiai részvényportfólió befektetési egységből a 
Magyar Államkincstár befektetési egységbe történő áthelyezéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Fialka György Péter a portfólió áthelyezési 
nyilatkozatot aláírja. 
Erről értesül: 1./Képviselő-testület tagjai 
  2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

3./ Achico Biztosítóval (Metlife Biztosító Zrt) 
 
 
X. Napirend 
Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rendelet 
megalkotására 
 
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat részére 4.591.050 forint vissza 
nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 241 erdei 
m3 keménylombos tűzifavásárlásra használhat fel. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a szállítási költséget saját erőnkből 
kell fedezni, ennek várható költsége kb. 700 ezer forint lesz, mely nagyban függ a szállítási 
távolságtól. A költség a tavalyi adatok alapján becsült összeg.  
 



Aki egyetért a természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás rendeletre tett javaslattal, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy egyhangúlag egyetértett 7 igen szavazattal a 
testület a szociális célú támogatás feltételeiről szóló rendelettel. 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2015. (X. 21.) rendelet 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csépa Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2015. november 16. napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 
jogosultságot igazolni kell. 
 

3.§ 
 
A támogatás iránti kérelmet a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségén lehet benyújtani.  

4.§ 
 
(1) A szociális célú tűzifa ellátásra való jogosultságról a képviselő-testület határozattal dönt. 
(2) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni: 

a) aktívkorúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) lakásfenntartási támogatásra 

jogosult kérelmezőket, valamint 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott    
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 
 

 
5.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. március 31-én hatályát veszti. 



 
Csépa, 2015. október. 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
    Polgármester       jegyző 
 
 
XI. Napirend 
Egyebek 
 
a.) Fogorvosi álláshely betöltéséről 
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogorvosi 
álláshely és a háziorvosi munkakör betöltésére pályázatot írt ki, és a folyamatos pályáztatási 
szándékát fejezte ki, az álláshely betöltéséig. Előző pályázat határideje 2015. december 1-jén 
lejár. 
 
Pályázat nem érkezett egyik álláshelyre sem eddig. A háziorvosi szolgálat ellátása továbbra is 
helyettesítéssel megoldott. A fogorvosi alapellátás  megoldására most ismét reményünk van. 
Amennyiben egyetértenek a fogorvos személyére, és a tevékenység ellátási formájára tett 
javaslattal, akkor kérem, a határozati javaslat elfogadására a testületet. Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület elfogadta a fogorvosi álláshely tartós helyettesítéséről szóló határozatot. 
 
224/2015. (X. 19.) határozat 
fogorvosi álláshely tartós helyettesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozatlan időre területi ellátási kötelezettségének vállalásával 
Nicrol Bt képviselője dr. Németh Norbert tartós helyettesként biztosítsa a fogorvosi feladatok 
ellátását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a fogorvosi 
alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra, valamint az iskolafogászati feladatok 
ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést 2016. január 01. napjától határozatlan időre a 
Nicrol Bt-vel - képviselő Dr. Németh Norbert - megkösse. 
 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testüle 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Nicrol Bt. Dr. Németh Norbert 

 
 

b.) Bringa –túra 
 
Fialka György polgármester:  Pigniczki Árpád önkormányzati képviselő indítványát kérem 
ismertesse. 

 
Pigniczki Árpád képviselő: 2016-ban lesz 10 éve, a Tiszazugban árvízi védekezésnek, amely igen 
nagy erőfeszítést kívánt mind a lakosok, mind a szakemberek részéről. Nem csak a saját 
tulajdonát igyekezte megvédeni a lakosság, a katasztrófavédelem, a katonaság, civil 



szerveződések, hanem egy egész térségi vagyont. Emlékezzünk meg erről az eseményről, a 
természet erejének legyőzését eredményező összefogásról, „Kerékpáros emléktúra” keretében! 
Az emléktúra időpontját az árvízi veszély elmúlásának időpontja köré tervezzük.  
 
A túra útvonalának jelenlegi terve a következő:  
Indulás a Tiszaugi gátőrháztól kövesúton a Tiszasasi gátőrházig. Onnan gáton végig haladva 
érintjük a Csépai holtágat, a Tiszazugot Csongráddal összekötő hidat, a Körös északi oldalán a 
Szelevényi emlékművet, végállomásként pedig Kunszentmártont.  
 
A tervben szerepel az említett pontokon egy-egy megálló beiktatása, ahol ásványvízzel és némi 
harapnivalóval fogadnák a helyiek a túra részt vevőit. Minden résztvevő kapna egy pólót, az 
emléktúra felirattal betervezik.  
 
Fialka György polgármester: Fogadjuk el, hogy az árvízi emléktúra szervezésének 
lebonyolítását testületünk magára vállalja, költségvetésében erre elkülöníti az összeget. 
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
225/2015. (X. 19.) határozat 
Árvízi emléktúra szervezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete kezdeményező szerepet vállal a 2016. évi 
árvízi emléktúra szervezésében és lebonyolításában. A 2016.évi költségvetésében a rendezvényt 
betervezi. 
A testület kapcsolattartónak Pigniczki Árpád képviselő urat jelöli ki. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
   
 

c.) Kopjafa elhelyezése 
 
Pigniczki Árpád képviselő: jövőre lesz 60 éves jubiláns megemlékezés az október 23-ai 
eseményekről. Több évre visszatekintve bensőséges ünnepséget rendezünk, ami nekem tetszik 
is, az ünnepi üléseken. 
A községben lévő emlék megosztotta a véleményeket mindig is, időközben veszélyessé is vált 
az állaga, helyette más 56-os emléket, egy kopjafát javaslok, amire úgy tudom, van is korábbi 
határozata az önkormányzatnak. Megnéztem, ennek bekerülési költsége kb 250.000 Ft. Jövőre 
egy avató ünnepséget is rendezhetnénk. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az emlékmű ellen nincs kifogásom, a kopjafa állítását 
támogatom. Az emlékparkban javaslom felállítani. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: többször volt erre kezdeményezés, Barta Sándor amikor 
képviselő volt, egy elkészített terve is volt. 
A jelenlegi építési és mindenféle engedély nélkül lett oda felállítva, nem volt avatása sem.  Az 
új emlékműnek az emlékparkban méltó helye lenne. Bár ott a zsidó emlékmű is el van árvulva, 
annak felújítására is szükség lenne. Rendbe lehetne tenni a parkot, ki kellene azokat a fákat 
vágni, amelyek már elöregedtek. 
Úgy tudom, építési engedély kell rá, hogy emlékművet állíthassunk, rá kell rajzoltatni a 
térképre. 
 



Fialka György polgármester:  az 56-os emlékmű építési engedély, emlékmű bekerülési költség 
stb. konkrét költségvetés kell készíteni, akkor ismét kerüljön asztalra, ha tudjuk a 
paramétereket. 
Pályázat benyújtásában is gondolkodhatunk. 
 
Szabó Károlyné képviselő: a Dózsa György úton a járda mellett nyitott fedlapú vízóra akna van, 
ami balesetveszélyes.  
 
Fialka György polgármester: a környezetvédelmi és közrendvédelmi bizottság vegye 
gondozásba, a műszaki megoldást találjuk meg! 
Az utca kátyúzását is megoldjuk, a Béke út és Alkotmány utcai rész elkészítésére a Petőfi úttal 
egy időben kerül sor. 
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom, megköszönöm jelenlétüket! 
 

Kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester      jegyző 


