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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. november 10-én megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
     
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, jegyző urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő 
képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, az írásos meghívó szerint 
változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
233/2015.(XI.10.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. november 10-ei ülés napirendjeit az írásos 
meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
 
Előterjesztés a települési adóról szóló rendelet megalkotására 
 
Fialka György polgármester: a települési adó azon formájáról van szó, amiről egy évvel ezelőtt már 
beszéltünk, egy próba évet adtunk magunknak. Az apparátussal és a jegyzővel áttekintettük, az éves 
költségvetésünk hogyan alakul, rendkívüli támogatás igénylésére milyen lehetőség van.  
Miután alapvetően az állami költségvetés feladat finanszírozási elszámolásra, gazdálkodásra alakította 
át az önkormányzatok gazdálkodását, vannak költséghelyek, amiket az állam nem fedez le. Ennek a 
költségvetési helynek a lefedezését a helyi adók szolgálják. Nekünk három területünk van, ami 
normatív finanszírozással nincs lefedve, amelyhez adó bevétel kell.  
A képviselő testület működtetésére állami támogatás nem érkezik.. 
A képviselőknek a költsége, a polgármester és alpolgármester fizetése állami költségvetésből nem 
finanszírozott, ez évente 10-11 millió forint. 
A hivatal költségvetésének az a különbözete, ami az állami normatívából keletkezik. Ez ebben az 
évben 10 milliót eléri. Ennek az alapvető oka, amikor az állami költségvetés létszám normatíva 
meghatározásánál Csépa 4,6 létszámmal dolgozhat, erre ad költségvetési támogatást. A feladatokat, 
amit a létszám szervezésével terveztek, hogy elvisznek, még mindig csak részben hajtották végre. A 
jövő év tavaszán lesz még egy ilyen átcsoportosítás. Addig kénytelek vagyunk a dolgozókat itt tartani. 
A munka része magasabb, mint a 4,6 fő jelenleg. Ezek a dolgozók, általában főiskolai végzettségűek 
és közel 30 éve a közigazgatásban dolgoznak, így jelentős a bérteher is. 
Összesen 20 millió kiesés van így. 



A kultúrház és könyvtár fenntartására, a civil szervezetek támogatására szintén nincs vagy csak 
csekély az állami támogatás összege.. A hiány összesen 25-28 millió forintot tesz ki. 
A 28 millióból az adóbevétel 11-12 milliót tesz ki. Mindig marad 16 millió forint. Ez a mostani 
költségvetésből kiderül. Milyen lehetőség van? 
1. forráshiányos  önkormányzatok pályázatán való részvétel 
2. helyi adó kivetése.  
Az egyenleg gazdálkodásnak vagyok a híve. Tartsunk meg tartalékot, amivel utófinanszírozott 
pályázatokra be tudunk nevezni. A plusz kiadásainkat tartósan tudnák kipótolni. Ha ezt az adónemet 
bevezetjük, a lakosságnak ígéretet tehetünk a járdák felújítására, a külterületi utak javítására. Az 
orvosi rendelő tetőzetének cseréje is halaszthatatlan, ha saját erőből is, de meg kell oldani. Az eső a 
betegek nyakába csurog. 
Nem régen egy civil szervezetünk összejövetelén vettem részt, ahol beszéltem az új adónem 
bevezetéséről, megértéssel fogadták.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a hivatalvezetővel azt néztük, hogy pont azok élveznek 
mentességet, akik a legnagyobb földterülettel rendelkeznek. A határban lévő utakat ők használják 
legjobban és nem kímélik. Javaslom egy térképen jelöljük be az utakat, amelyeket az önkormányzat 
készített, nem tudja a lakosság, milyen feladatot hajtottunk végre. 
 
Fialka György polgármester: kicsi az esélye, hogy térképen látható legyen az is, hogy ki melyik földet 
használja. A tulajdonosokat ki kell gyűjteni. 
Az az őstermelő , akinek a jövedelme a 600.000 Ft-ot nem haladja meg, az nem fizet iparűzési adót, 
így ő helyi adót fizethetne, hiszen állami támogatást is kap.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: ezt jobban át kell rágni. Kicsit nagyobb körben kell kikérni a véleményt. 5 
millió forintért nem biztos, hogy érdemes.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: nem biztos, hogy annak van földterülete, aki a kommunális adót nem tudja 
kifizetni, és két részletben lehet fizetni.  
 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: egyetértek vele, hogy a lakosságot tájékoztatni kell. Közös 
felelősséget kell vállalnunk.  
 
Fialka György polgármester: 0,5 ha alatti területet javasolnék mentessé tenni. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: helyes, ha van egy minimális terület, ami alatt nincs adó. Az adó tárgya az 
illetékességi területen elhelyezkedő termőföld. 
 
 Fialka György polgármester: közmeghallgatásra vinnénk a témát, amely november 25-én szerdán, 17 
órakor lenne. Addig kérem a rendelet előterjesztésének előkészítésében, hatásvizsgálatban vegyenek 
részt! 
Ha nincs több hozzászólás a nyílt ülést bezárom, köszönöm munkájukat. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 
 
 


