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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. december  16-án megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő (később érkezett) 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 

 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
     
Igazoltan távol:  Varjasi Ferenc   képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, jegyző urat! Megállapítom, hogy a megválasztott szavazásra jogosult 
képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. 
Kovácsné Németh Mária képviselő később érkezik, munkahelyi elfoglaltság miatt távol van 
Varjasi Ferenc képviselő.  
Napirendek előtt tájékoztatom a testületet, hogy a falugazdász és egy gazda megkeresett, hogy 
az önkormányzat a földadóval kapcsolatos témakört tűzze napirendre. Mert több száz embert 
megkérdeztek, és méltatlan a gazdákkal szemben ez a döntése az önkormányzatnak. 
Elmondtam, döntésünk hátterét és megmagyaráztam. A közteherviselésnek e formája őket 
hogyan érinti. Az iparűzési adót fizetők mentesülnek. A bérelt földeknél a bérlő kerül 
előtérbe. Az a kérésük, tűzzük napirendre a rendeletünket, tárgyaljuk újra. Megkérdezem, aki 
azt akarja, hogy napirendre tűzzük települési adó rendeletünket, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom igennel egy fő sem szavazott, nemmel 5 fő szavazott. A képviselő testület nem 
tárgyalja újra települési adó rendeletét. 
 
550/2015.(XII.16.) határozat 
települési adó napirendi pontként való felvételének elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete azt a javaslatot, hogy a települési adóról 
szóló rendeletét ismét napirendre vegye megtárgyalta és elutasította. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Jakab András és Lovas Sándor  
 
Fialka György polgármester: Javaslom, az írásos meghívó szerint változatlan napirendi 
ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
551/2015.(XII.16.) határozat 
napirend elfogadásáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. december 16-ai ülés napirendjeit 
az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: Nem régen volt közmeghallgatás, ahol az éves adatokról 
igyekeztem beszámolni. Az elmúlt időszakban az intézményi és falu karácsony előkészítése 
zajlott. A szociális tűzifa kiosztása is elindult. Akik vállalták a szállítást, karácsonyig 
megkapják. 
Polgármesteri hatáskörömben a köztisztviselők és azok a képviselők, akik nem 
közalkalmazottak, egy kis karácsonyi csomagot kaptak. A képviselő-testületet szerettem volna 
erről utólagosan tájékoztatni. 
 
Pintér Csaba képviselő: december 21-én 16 órakor lesz a községi ünnepség, az óvodások is 
műsort adnak, és egy ünnepélyes gyertyagyújtásra is sor kerül. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
II. Napirend 
Előterjesztés az Életet az Éveknek Alapítvány alapító okiratának módosítására 
 
Dobainé Nagy Éva : Jogszabályi változások miatt szükséges az Alapítvány alapító okiratának 
módosítása. 
Az új Ptk. Szabályainak akkor fog megfelelni az alapítvány, ha közhasznúként veszik 
nyilvántartásba, ezért szükséges az alapító okirat módosítása. A felügyelő bizottságot meg 
lehet szüntetni. 
 
Fialka György polgármester: minden egyesületnek március 31-ig át kell dolgozni alapító 
okiratát. Ezzel a módosítással mehet a törvényszékre. Aki elfogadja az Életet az Éveknek 
Alapítvány közhasznú nyilvántartásba vételére tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

552/2015. (XII.16.) határozat 
Életet az Éveknek Alapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéhez hozzájárulás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az új Ptk. szabályainak megfelelően, az 
„Életet az Éveknek Alapítvány” közhasznú nyilvántartásba vételéhez hozzájárul. 
Az alapító okirat módosítását jóváhagyja, melynek aláírásával Fialka György polgármestert 
megbízza. 
 
Erről értesül:  1./ Szvobodáné Kiss Anikó Életet az Éveknek Alapítvány Elnöke 
  2./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
  3./ Képviselő testület tagjai 
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Fialka György polgármester: kérem a tisztelt képviselő testületet a fenti döntésnek 
megfelelően az alapító okirat módosítását elfogadni szíveskedjen. Aki elfogadja az Életet az 
Éveknek Alapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 
553/2015. (XII.16.) határozat 
Az Életet az Éveknek Alapítvány Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Életet az Éveknek 
Alapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Életet az Éveknek Alapítvány Elnöke 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

Fialka György polgármester: kérem a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat módosítását elfogadni szíveskedjen. Aki elfogadja az Életet az Éveknek Alapítvány 
alapító okiratának egységes szerkezetű módosítását, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igennel a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
 

554/2015. (XII.16.) határozat 
Az Életet az Éveknek Alapítvány Alapító okiratának elfogadása 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Életet az Éveknek 
Alapítvány Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Életet az Éveknek Alapítvány Elnöke 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

ÉLETET AZ ÉVEKNEK ALAPÍTVÁNY 
egységes szerkezetbe foglalat 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
Csépa Község Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. 
§-ai alapján az alábbi közalapítvány létrehozását határozta el, tartós közérdekű cél 
megvalósítása érdekében, melynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) szerinti továbbműködéséről, az alapító okirat ehhez történő, valamint az alapítvány 
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznúvá minősítéséhez szükséges 
módosításáról, a 2006. évi LXV törvény szerinti továbbműködéséről, az alábbi, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat fogadja el: 
 
1./ Az alapítvány neve: ÉLETET AZ ÉVEKNEK ALAPÍTVÁNY 
2./ Az alapítvány székhelye: 5475 Csépa,Rákóczi u.24. 
3./ Az alapítvány célja:  
Az alapítvány közhasznú szervezet. 
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Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a működésével az alábbi 
közfeladatokat szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú 
tevékenységeket végzi:  
-  idősek otthonában az elhelyezési feltételek javítását, a férőhelyek fejlesztését,: 
Szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása, mely Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8.a. pontja alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány a feladatának tekinti az idősek otthonában az elhelyezési 
feltételek javítását, a férőhelyek fejlesztését, melyhez anyagi támogatás nyújt támogatók és 
pályázati lehetőségek feltárásával.. 
- időskorúakkal történő foglalkozás színvonalának emelése, az intézmény érdekében 
tevékenykedők és alkalmazottak képzésének támogatása: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B.§ (1) bek e. pontja 
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bek 8.a) 
és pontja alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány anyagi támogatást nyújt az idősek otthonában dolgozók 
szakmai továbbképzésére és a foglalkozások színvonalának emeléséhez szüksége eszközök 
vásárlásához. 
4./ Az  alapítvány jogi személy.  
  Képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. 
  Az alapító megnevezése:  Községi Önkormányzat 
                                                                                   5475 Csépa,Rákóczi u.24. 
Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai 
a) Az alapító mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, illetve 
módosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása, illetve az alapítvány 
átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseit külön határozatban hozza meg, az 
alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
egyidejű aláírásával. 
b) Az alapító – személyi kérdések kivételével – a döntéshozatali jogát a kuratórium 
véleményének előzetes kikérésével gyakorolja. Az alapító ennek keretében határozatának 
tervezetét véleményezésre megküldi a kuratórium elnökének, aki köteles a tárgykörben a 
testület ülését összehívni, és arra az alapítót meghívni, aki az ülésen tanácskozási joggal részt 
vesz. A testület véleményezési jogát saját ülésén gyakorolja. Amennyiben a testület 
határozatképtelen, vagy döntést hozni e tárgyban nem tudott, az alapító döntéshozatalának ez 
akadályát nem képezi.  A kuratórium, üléseinek e részei, e tárgyú döntései, illetve az ülés e 
részeinek jegyzőkönyvei nyilvánosak. 
c) A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót munkájáról, 
különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítónak joga 
van továbbá az alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és 
a kurátoroktól felvilágosítást kérni. 
     
5. / Az alapítványi célra rendelt alapítványi vagyon mértéke:  
                                          800.000,-Ft azaz Nyolcszázezer Ft. 
6./ Az előző pontban meghatározott alapítványi vagyon felhasználása: 
200.000.-Ft azaz Kettőszázezer Ft törzsvagyon,amelynek csak a kamata használható fel,míg 
a további része teljes mértékben felhasználható. 
Felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. 
Az Alapítvány felhasználható vagyonának felhasználása történhet a kuratórium 
kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a 
benyújtott egyedi kérelmek támogatásával. 



6 
 

Az alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás útján történő odaítélésének szabályai a 
következők. 
A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 
lehetséges körét, a pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre 
meghatározott körben közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi 
kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az 
egy pályázó által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, 
módját és beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az 
eredményről szóló értesítés módját.  
A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben kell 
közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel a Csépai Napló újságban, illetve az 
alapítvány honlapján történik.  
A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az elbírálásra kijelölhet egy vagy több, a 
pályázóktól független kurátort (bíráló, illetve bíráló bizottság). A pályázatokat a benyújtási 
határidő lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 
szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 
alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót igazolható módon értesíteni kell, továbbá a 
pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány honlapján nyilvánosan 
is közzé kell tenni. 
Az alapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha 
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás 
részletes rendjét. 
7.  /  Az alapítvány céljára rendelt készpénz összeget az alábbi pénzintézet elkülönített 
bankszámláján kell kezelni. 
                                      Takarékszövetkezet 5475 Csépa,Béke u. 118/a 
                                       Az alapítvány számlaszáma: 69800023-15200495                                   
8./ Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet 
az Alapítvány fő tevékenysége. A gazdasági-vállalkozási tevékenység csak a célok 
megvalósításával közvetlenül összefüggő tevékenység lehet, és csak a célok megvalósítása 
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhető. Az ilyen tevékenység végzéséből 
származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át. E tevékenység végzése 
nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve sem közhasznú, sem alapcél szerinti egyéb 
tevékenységét. A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, az csak az alapító 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítható. 
9./A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
10/. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. 
11./Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő. A 
kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét 
az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki, a kijelölés elfogadásától függően.  
 Az Alapítvány – új Ptk. hatálya alá áttéréskori – Kuratóriumának tagjai:  
1. Szvobodáné Kiss Anikó  - a Kuratórium elnöke 
2. Hajdú Gyuláné     - a kuratórium titkára 
3. Tassy Jenőné    - a kuratórium tagja 
4. Harmatos Józsefné – a kuratórium tagja 
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5./ ifj. Cseh Ferencné – a kuratórium tagja  
A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 
A kurátor megbízatása megszűnik: 
- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  
- a kurátor halálával, 
- a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi 
kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A 
lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
- a kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort indokolt határozatával akkor hívhatja 
vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával 
közvetlenül veszélyezteti. 
A kuratórium tagjai e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de igazolt költségeik 
megtérítésére igényt tarthatnak. 
12.  / Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 
A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 
kell lenniük. 
Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 
olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 
Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 
többségben. 
Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 
évig –, 
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
13./ A kuratórium hatásköre: 
A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül – az alapítvány vagyonának 
felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapítvány cél szerinti 
juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról.  
Elfogadja az alapítvány éves költségvetését, éves számviteli beszámolóját, annak kiegészítő és 
közhasznúsági mellékletével együtt. Előzetesen véleményezi az alapító döntéseinek tervezetét, 
a személyi kérdések kivételével. 
14./ A kuratórium működésének szabályai 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik.  
A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a 
cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. 
Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében 
tartósan akadályoztatva van, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is 
összehívatja,  
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Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az 
ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai 
küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 
kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az 
ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is. 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen 
összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A 
Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A kuratórium az éves számviteli beszámolót 
(annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletét is ideértve), valamint az alapítvány 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót egyhangúlag l fogadja el.  
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
15. Felügyelő Bizottság 
Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért az alapító a vezető 
szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot meghaladja, jelen 
alapító okirat módosításával egyidejűleg létrehozza a vezető szervtől elkülönült felügyelő 
szervet. 
16. A közhasznú működéssel összefüggő egyéb előírások 
16.1 A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a 
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 
határozatokat sorszámmal ellátva. 
A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva 
kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja 
el. 
16.2. A Kuratórium a döntéseit meghozataluk időpontját követő két héten belül írásban – 
igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint azokat az Alapítvány internetes honlapján 
(www.csepa.hu) nyilvánosságra hozza. 
16.3. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén 
– az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 
betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
17. A Kuratórium a www.csepa.hu címen fellelhető internetes honlapján nyilvánosságra 
hozza a következő adatokat: 
- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, 
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói az 
előzetes értesítési időköz megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium 
döntései), 
- az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások 
bárki által megismerhetőek; 
- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  
18. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. Az Alapítvány 
esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 
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hozzájárulása mértékéig az Alapítót, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó 
vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani. 
A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 
19. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 350/2011. (VII.30.) Korm rendelet, továbbá 
az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell 
eljárni. 
20. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Szolnoki  Törvényszék nyilvántartásba 
vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés 
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  
21. Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke Szvobodáné Kiss 
Anikó és Tassy Jenőné kuratóriumi tag együttesen rendelkezik 
22.  / Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki szabadon csatlakozhat pénzbeli, vagy természetbeni 
adománnyal, amennyiben az alapítvány céljával egyetértve elfogadja jelen alapító okirat 
rendelkezéseit. 
A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat. 
23. / Az alapítvány határozatlan időre létesül. Az alapító okiratot, a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalat szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában – Csépai Napló - közzé kell 
tenni.  
24./ A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet. 
25./ A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
26./ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény,  és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény rendelkezései irányadók. 
Kelt: Csépa, 2015. december…………. 
 

……………………………………. 
Csépa Községi Önkormányzat alapító 

Képv: Fialka György polgármester 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
……………………………………………………………………….. 
Tanú neve, pontos lakcím 
………………………………………………………………………... 
Tanú neve, pontos lakcím 
 
 
 
III. Napirend 
 Előterjesztés az „Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására 
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Fialka György polgármester: A III-IV-V-VI. Napirendi pont jellege azonos ezért egy 
beajánlást kérnék rá.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző: az Áht. 2015. január 1-jétől „formanyomtatványok” használatát 
írja elő az alapító, megszüntető és módosító okiratok tekintetében, melyet a Kincstár tett 
közzé. 
Az önkormányzat 2015. június 17-ei ülésén módosította a költségvetési szervek alapító 
okiratát, ügyvitel-technikai problémák miatt azonban a törzskönyvi nyilvántartásban nem 
kerültek átvezetésre a módosítások. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a konyha, a Gamesz, az Őszikék Egyesített Szoc. Intézmény, 
óvoda alapító okiratát kell újra elfogadni. 
 
Fialka György polgármester: Az előterjesztés szerinti jogszabályi előírás miatt kell 
módosítanunk az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát aki elfogadja az 
alapító okirat módosítására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  5 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

555/2015. (XII.16.) határozat 
„Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az „Őszikék” Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 

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. 
 
6. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
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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. 
 
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. december 16. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
Fialka György polgármester: kérem a jóváhagyását a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratnak. Megállapítom 5 igennel a testület egyhangúlag jóváhagyta a 
javaslatot. 
 

556/2015. (XII.16.) 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 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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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 
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: 
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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. december 16. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
 
 
IV. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának 
módosítására 
 
Fialka György polgármester: Az előterjesztés szerinti jogszabályi előírás miatt kell 
módosítanunk a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát aki elfogadja az 
alapító okirat módosítására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  5 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

557/2015. (XII.16.) 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 elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Okirat száma: 
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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. 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Csépa, 2015. december 16. 
 Fialka György 
 Polgármester  
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Fialka György polgármester: kérem a jóváhagyását a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratnak. Megállapítom 5 igennel a testület egyhangúlag jóváhagyta a 
javaslatot. 
 
 

558/2015. (XII.16.) 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.     
 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01.29 
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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 

 
4.3.  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 
9 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 
10 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
 

      
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
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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 
 

 
 
 

 
7. 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. december 16. 
 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
V. Napirend 
Előterjesztés az Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítására 
 
Fialka György polgármester: Az előterjesztés szerinti jogszabályi előírás miatt kell 
módosítanunk a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratát aki elfogadja az 
alapító okirat módosítására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
 

559/2015. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati Konyha Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzati Konyha 
alapító okiratának módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
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   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

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. december 16. 
 Fialka György 
 Polgármester  
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Fialka György polgármester: kérem a jóváhagyását a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratnak. Megállapítom 5 igennel a testület egyhangúlag jóváhagyta a 
javaslatot. 
 

560/2015. (XII.16.) 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 
 

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 
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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. 
 
4.4.  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 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
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8. 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. december 16. 
 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 

 
 
 

VI. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
Fialka György polgármester: Az előterjesztés szerinti jogszabályi előírás miatt kell 
módosítanunk a Vackor Művészeti Óvoda alapító okiratát aki elfogadja az alapító okirat 
módosítására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  5 igen szavazattal 
a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

561/2015. (XII.16.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda Alapító okiratának módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Vackor Művészeti Óvoda 
alapító okiratának módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
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: 
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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. 

       
 
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. december 16. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
 
Fialka György polgármester: kérem a jóváhagyását a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratnak. Megállapítom 5 igennel a testület egyhangúlag jóváhagyta a 
javaslatot. 
 
 

562/2015. (XII.16.) 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 
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Okirat száma:  

 
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 
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4.5.A költségvetési szerv közfeladata: 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 6. 
pont óvodai ellátás 

 
4.6.  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 
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: 
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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 

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. 
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Csépa, 2015. december 16. 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
VII. Napirend 
 Előterjesztés háziorvosi és fogorvosi álláshely pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: folyamatosan pályáztatjuk háziorvosi és fogorvosi álláshelyünket. 
Pályázat nem érkezett egyik álláshelyre sem.  
A háziorvosi szolgálat ellátása továbbra is helyettesítéssel megoldott. Reményünk van rá, 
hogy a fogorvosi ellátás is megoldottá válik 2016. 01. 01-től , a népegészségügyi szerv 
tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fog működési engedélyt adni. A JNK-
Szolnok Megyei OEP-nél a finanszírozási tekintetében állásfoglalást kért az OEP-től, hogy 
megyén kívüli ellátás esetében hogyan kell szerződést kötnünk. Állandó orvosi ellátás 
pályáztatása továbbra is indokolt. Javaslom, az álláshelyeket pályáztassuk továbbra is.  
Aki elfogadja, hogy a fogorvosi álláshely pályázatát kiírjuk ismételten, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. A pályázati kiírást 
írásos előterjesztés szerint elfogadja a testület. 
 
563/2015.(XII.16.) határozat 
Fogorvosi álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a fogorvosi 
álláshelyre vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 

562/2016.(XII.16.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                    

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

fogorvos  

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 
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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: 2016. június 01. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  
         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. 
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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 elfogadja, hogy a háziorvosi álláshely pályázatát kiírjuk 
ismételten, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. A pályázati kiírást írásos előterjesztés szerint elfogadja a testület. 
 
 
564/2015.(XII.16.) határozat 
a háziorvosi szolgálat működtetésére pályázat kiírása 
 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

563/2016.(XII.16.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  
                             

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  
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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: 2016. június 01. 

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:  
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Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. ……………… 

 
VIII. Napirend 
Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervére 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: képviselő testület munkaterv szerint végzi munkáját, a 2016. I. félévben 
megtárgyalandó témákat tartalmazza a javaslat, 6 ülést tervez a testület.  
 
Fialka György polgármester: 2016. évi munkatervünk a kötelező napirendeket tartalmazza, 
mint tervezet. Évközben az aktuális témákkal ki fog egészülni. A bizottságok pedig következő 
ülésünkre kérem, készítsék el munkatervüket. 
Van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja 
2016. évi munkatervünket! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta jövő évi 
munkatervét. 
 
 565/2015.(XII.16.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2016. évi munkatervéről 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. I. félévi munkatervét a 
melléklet szerint állapítja meg. 

1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a részletes munkaterv összeállításáról, és az 
érdekeltek részére történő kiadásáról gondoskodjon. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy a testület 2016. I. félévi 
munkatervére is épülő témákat tartalmazó 2016. I. félévi munkaterveiket 2016. február 26. 
napjáig készítsék el, ezt terjesszék be döntésre.  

Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: a bizottságok elnökei  
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1./ a képviselő-testület tagjai, 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
3./ a napirendi előadóként érintettek 
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CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2016. I. félévi  

munkaterve 

 

2016. január 20. (szerda) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati 

támogatására, valamint a 2015. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
 Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke 

Véleményezi: pénzügyi bizottság 
 

2016. február 17. (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa községi önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Tájékoztató a Csépai Napló szerepéről a község életében, a lakossági visszajelzések 

tapasztalatairól, javaslat a csépai honlap működtetésére 
  Előterjesztő: kommunikációs feladatok ellátásáért felelős tanácsnok 

 

2016. március 23. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Falunap 2016. évi programterve 
 Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
 
3./ Tájékoztató a Mozgássérültek Helyi Egyesületének életéről, munkájáról 
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 Előterjesztő: Németh Ferenc egyesületi elnök 
 
 

2016. április 20. (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. 

évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 

 
3./ Beszámoló a 2015. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről 
 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
 

3./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 

2016. május 18. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
3./ Előterjesztés a 2016. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
4./ Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól 
  Előterjesztő: ivóvíz minőség javító program felügyeletéért felelős tanácsnok 

 

 
2016. június 22. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
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II. 
SZERVEZÉSI FELADATOK 

 
1. Minden munkatervben meghatározott Képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell a 
képviselőket az előző ülés óta végzett munkáról. 
A tájékoztató tartalmazza: 
- a testület által meghatározott feladatok végrehajtását; 
- a más szervekkel folytatott tárgyalások eredményeit; 
- a tervezett jelentősebb intézkedéseket, azok indokait; 
- az átruházott hatáskörben hozott döntéseket; 
- a megjelent fontosabb jogszabályokat. 
2. A Képviselő-testület bizottságai saját munkatervét e munkaterv figyelembevételével 
készítse el. 
Határidő: 2015. február 05. 
Felelős: bizottságok elnökei 
 
3. A testületi ülések nyilvánossága érdekében biztosítani kell, hogy az ülések anyagait a 
lakosság megtekinthesse, megismerhesse. 

 A napirendek írásos anyagait, nyílt jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Községi 
Könyvtárnak. 

 A lakosság tájékoztatására fel kell használni a Csépai Naplót, Csépa község honlapját. 
 

 
 
IX. Napirend 
Beszámoló a Képviselő-testületi tagok tevékenységéről 
 
Fialka György polgármester:  kérem, a képviselő testületi tagok kötelezettségüknek eleget 
téve néhány gondolatot mondjanak el éves tevékenységükről e napirendi pontkeretében. 
 
Szabó Károlyné képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők! 
Képviselőtársaimmal azt valljuk, hogy az önkormányzati munka – csapatmunka. A ciklus 
során képviselőtársainkkal világnézettől, politikai hovatartozástól függetlenül szoros 
együttműködésre törekedtünk. Feladatunk a település összes polgárának a képviselete volt. 
Meggyőződésünk, hogy egy Csépához hasonló kistelepülés csak összefogással boldogulhat, 
és nem engedheti meg magának a széthúzás luxusát. 
Az önkormányzati üléseket előkészítő beszélgetések során a lakosság széles rétegében tudtam 
mérni a véleményeket, amelyeket tolmácsoltam is. 
Ezzel már a döntések előkészítésében is részt tudtam venni. Ugyancsak ezt a feladatot 
teljesítettem pénzügyi bizottsági tagként. A Bizottság ülésein részt vettem, ott 
hozzászólásaimmal véleményeztem az anyagot. Javaslatot tettem önkormányzati beruházás 
megvalósítására. 
A soros és soron kívüli üléseken részt aktívan részt vettem. Testületi ülésen a gyógyászati 
segédeszköz támogatások iránti kérelmek előkészítésében közreműködtem. Zárt ülésen a 
benyújtott települési támogatási kérelmeket ismereteim alapján tudom véleményezni, hiszen 
sok családról rendelkezem naprakész információval. 
A Vöröskereszt Helyi Szervezetének munkájában aktívan részt veszek, a véradások, az Idősek 
Napja szervezése és lebonyolítása is feladatom. 
Az önkormányzati ünnepségeken részt vettem. 
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Számomra természetes, hogy sokfélék vagyunk, így nem feltétlenül értünk egyet minden 
kérdésben, de az együttesen hozott döntéseket képviselőtársaimmal mindannyian tiszteletben 
tartottuk akkor is, ha esetleg kisebbségben maradtunk saját véleményünkkel. Ezt a 
demokratikus hozzáállást tapasztaltuk polgármester úrtól is. Szeretném, ha a jövőben is ebben 
a szellemben folytatódhatna képviselői tevékenységem! 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: címszavakban gondoltam összefoglalni képviselői 
tevékenységemet. Elég sok feladatot végeztem az önkormányzati ünnepségekkel 
kapcsolatban, a szervezés, lebonyolítás, levezető elnöki feladat az én posztom.  
Véleményem szerint is nagyon jól összedolgozik a képviselő testület, a községi 
rendezvényeken is tapasztalom, hogy szélesebb körben osztjuk meg a feladatokat, ez nem volt 
az előző időszakra jellemző. 
Januárban köszöntöttük Ipolynyéken 100. Születésnapját ünneplő Dombi atyát. A köszöntő 
beszédet én mondtam, mely jól sikerült. A március 15-ei ünnepség iskola, óvoda, 
önkormányzat helyszíneken zajlott, mindenki szépen vállalt feladatot. Pigniczki Árpád 
képviselőtársam komolyan vette első nyilvános szereplését, rendkívül átfogó, szép ünnepi 
megemlékezést tartott. 
Május 1-jén a csónakázó tó avatásán vállaltam szervezői feladatot, javaslom, a sikeres 
rendezvényből teremtsünk hagyományt, a településünkön május 1-jén minden évben legyen 
önként vállalt ünnepség és program ezen a napon. Majálist fogunk csinálni a tónál remélem. 
A falunap szervezése során mindannyian szép szerepet vállaltunk. Pintér Csaba 
képviselőtársam sokat segített. Az önkormányzati hivatal dolgozói is más szervezésben álltak 
fel. Augusztus 20-ai megemlékezés rendhagyó volt. Örömmel készültem a Polgármester Úr 
köszöntésére. 
A költségvetés, gyermekétkeztetés normatívára vonatkozó dolgok törvényi változások 
figyelemmel kisérésére nagy gondot fordítottam. Jó a kapcsolatom a művelődési házzal, 
Mosoly Klubbal. Remélem, a jövőben is együtt tudunk dolgozni! 
 
(Kovácsné Németh Mária képviselő megérkezett) 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: képviselői munkám kommunikációs szerepét szeretném 
kiemelni. Ez a feladat hozzám közel áll. Az önkormányzati rendezvényeken részt veszek. 
Azoknak szervezője, feladat megoldója is vagyok. Dombi Atya 100. Születésnapjáról, kiemelt 
eseményekről a csépai naplóban tudósítok. Az önkormányzati honlap szerkesztésében részt 
veszek 
17 éve végzem a csépai napló szerkesztését. Esetenként egy-egy írással hozzájárulok a 
laphoz. A lapban a klasszikus témák az önkormányzat, óvoda, iskola életét mutatják be. Ezt 
fotókkal is illusztráljuk. 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: úgy gondolom, munkám 2 összetevőből állt. Munkámból 
eredően a lakosokkal való kapcsolattartásban az ügyek intézésében segítek.  
A környezet- és közrendvédelmi bizottságban bizottsági elnök vagyok, így a településőrök 
koordinálásában tevékenykedek szinte minden nap. Gyakran én is teljesítek szolgálatot. Úgy 
érzem, egy év alatt lassan beáll egy olyan gárda, akikre számítani lehet. Rugalmasak, 
lelkesedésük van. A közösségi rendezvényeken részt veszek, mint szervező és lebonyolító 
segítkezem. A Hősök Napján szónoki feladatot vállaltam fel.  
A Csépai Hagyományőrző Egyesület megalakításában és vezetésében szerepet vállaltam. 
A községi karácsony rendezése az én feladatom. Remélem sok embert sikerül kicsábítani a 
község fenyőfája alá.  
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A családok parkjának telepítése tavasszal megkezdődik, a bizottság által vállalt feladatok 
közül. A másik vállalásunk a községben lévő romos ingatlanok felszámolása. A hivatallal 
együtt folyamatban vannak a felszólítások. Itt-ott már látni mozgást az ingatlantulajdonosok 
részéről. Kis lépéseknek is örülünk, ezzel is szebb lesz a faluképünk. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: más innen nézve a képviselői munka, mint kívülről. Az első nagy 
dolog volt a március 15-ei ünnepi beszédem. Köszönöm a dicsérő szavakat, igazán nem 
tudom kezelni. Felmerült több éve bennem egy árvízi emléktúra szervezéses. A Polgármester 
úr és a testület ebben támogatott. Az 1956-os emlékmű lebonyolítására is lehetőséget kaptam, 
a kopjafa készíttetését a testület jóváhagyta. 
A polgárőrökkel sikerült kialakítanom a kapcsolatot, akik sikeresen pályáztak egy terepjáró 
kocsira. Ezután már a szolgálataink is besűrűsödtek. A szociális gondozókkal felvettük a 
kapcsolatot, hogy ünnepek előtt és alatt legalább 4 napot a faluban egyedül élők biztonságáról 
gondoskodjunk. Nagy esélyt látok a faluban a „Szem mozgalom” kialakítására. Egy-egy 
településrészen élők jobban kell, hogy figyeljenek egymás testi épségére és 
vagyonbiztonságára.  
A romos épületek feltárásában egyenlőre 6 ingatlan felszólítása történt meg. Vannak pozitív 
visszajelzések.  
Képviselői munkám a hivatali dolgozók segítik, melyet köszönök. Ez tanuló év volt, a jövő 
évben magasra tettem a mércét, remélem jövőre pozitív dolgokról tudok beszámolni! 
 
Fialka György polgármester:a beszámoló jól szemlélteti, a képviselők külön-külön és 
együttesen is érzik a felelősséget, ha mi nem teszünk a településért, a világon senki nem fog 
tenni. Talán a választást követő időszaknak legpozitívabb időszaka a testület fiatalítását 
sikerült megvalósítani. Nem feladatom, hogy minősítsük a másikat. Jó dolog ezen a csapaton 
belül, minden területre jutott valaki, aki a testületet tudta képviselni. A gazdálkodásról kevés 
szó esett. Alappillére az önkormányzatnak ez. Hálás vagyok, hogy együttműködtek a 
képviselők  a pénzügyi elképzelésekben, nem sok gáncsoló lábat találtak. Az elmúlt időszak 
bizonyította, ezen a területen rendben vagyunk. A közeljövőben a legfontosabb feladatunknak 
azt kell tekintetni, lesz-e miből megoldani feladatainkat. Visszautalva az ülés elejére, a 
gazdákkal való megbeszélésen felvetették, hogy Szelevényen miért nem vezették be az adót? 
Én visszakérdeznék, milyen fejlesztést történt adott településen az elmúlt évben? 
Nekünk, az önkormányzatnak mindig legyen annyi tartalék pénzünk, amire jutó finanszírozott 
fejlesztésre be lehet nevezni. Part alatt késő abrakolni a lovat. 1-2 évre előre kell 
gazdálkodásban gondolkodni. A közmeghallgatáson elmondott időszerű fejlesztési 
elképzeléseink csak tervszerű gazdálkodással valósulnak meg. Gondolok itt, az orvosi rendelő 
tetőszerkezetének és nyílászáróinak cseréje prioritására. 
Nem mi valósítjuk meg, részesei vagyon a településen végrehajtott ivóvízminőség javító 
program beruházásnak, amely 700 milliós. Természetesen ezután ennek értékcsökkenése lesz, 
vagyonvesztésen fog átesni. 
Bent van három olyan pályázat aminek időtartama nem tudott. Az orvosi rendelőt említettem, 
a másik a buszmegállók rehabilitációja. Várom az ötleteket, javaslatokat, amelyek 
költségkímélőek, a várt eredményt hozzák.  
A civil szervezetekkel való példaértékű kapcsolatot ki kell emelni. Nem nagyon tapasztalható, 
hogy civil szervezetek szinte napi kapcsolatot tudnak tartani az önkormányzatok.  
Kitűnik, hogy egészen széles körben a képviselő testület kint van a lakosság között. 
 
Csetényi Mihályné ny. tanár: gratulálok a képviselőknek, amiért becsületesen látják el a 
munkát! Külön a fiataloknak, azon csodálkozom, hogy győzik. 
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Fialka György polgármester: megkérem a testületet, hogy a képviselő munkáról szóló 
beszámolót fogadja el! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolókat. 
 
566/2015.(XII.16.) határozat 
Képviselői beszámolók elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a testületi tagok képviselői tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
X. Napirend 
Egyebek 
 
A ) közterületnév megállapítására javaslat 
 
Cseh Lászlóné v.ftan: Csépa Községi Önkormányzat 11/2014.(IX. 10.) rendelete a 
közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szól. 
 
Rendeletünk értelmében közterület név megállapítását vagy megváltoztatását 
kezdeményezhetik a Csépa község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai, 
haszonélvezői. 
A 027/2 hrsz tulajdonosai kérelemmel fordultak a testülethez, hogy a területen lévő tanya 
ingatlant közterület elnevezéssel lássuk el, mivel oda állandó lakosként akarnak bejelentkezni, 
és gazdálkodói tevékenységet folytatni. 
 
Külterületi ingatlan, tanya címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell 
megállapítani a 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében. 
A tulajdonosok „Szőlő” elnevezésre emlékeznek, mely a címregiszterünkben nem szerepel.  
 
Ezért javaslatot teszek, hogy a Képviselő testület fogadja el „Szőlő tanya” megnevezést 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: pontosan, helyrajzi szám szerint meg kell nevezni, milyen terület 
elnevezéséről szól a határozat.  
 
Fialka György polgármester: a fiatal gazda pályázatról szól ez a kérés is, nem tudom, lesz-e 
ott élet. Kérem, aki elfogadja a javaslatot, azzal a kiegészítéssel,hogy a 027/2 hrsz-ú területről 
van szó, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslatot 
 

567/2015.(XII.16.) határozat 
közterület elnevezéséről 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testület az 345/2014.(XII.23.) 
Korm. rendeletre hivatkozással, 11/2014.(IX. 10.) önkormányzati rendelete 
alapján a 035 hrsz-ú út mindkét oldalán „Szőlő tanya” elnevezésű közterületet 
létesített. 
Jelen esetben  a 027/2 HRSZ külterületi ingatlan elnevezése kapcsán. 
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Erről:  1./ Képviselő testület tagjai 
 2./ Járási Földhivatal Kunszentmárton 

 
b) életbiztosításról szóló határozat módosítására javaslat 
 
Fialka György polgármester: előző 223/2015.(X.19.) határozatunk módosítására teszek 
javaslatot, meg kell nevezni, hogy milyen portfólióból választjuk ki a biztosítást, és milyen 
biztosítási csomagban voltunk. 
 
568/2015.(XII.16.) határozat 
portfólió áthelyezésről szóló 223/2015.(X.19.) határozat módosításáról 
 
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 Ázsiai részvényportfólió befektetési egységből a Magyar 
kötvény eszközalap 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) 
 
c) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására javaslat 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
megtörtént, ezt határozatban is deklarálni kell. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Programunkat 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta 
esélyegyenlőségi programját. 
 
569/2015.(XII.16.) határozat 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete felülvizsgálta és elfogadta Helyi 
Esélyegyenlőségi programját jelenlegi állapotában. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: holnapi napon lesz a kormányablak megnyitása, melyen a 
kirendeltség vezető asszony és Pintér Csaba képviseli testületünket. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Hivatalvezető Asszony sajnos a mai napi testületi ülésen nem tud 
részt venni, pedig nagyon szeretett volna. A holnapi napon megnyílik a Kunszentmártoni 
Kormányablak 4+1 fotófülkés front office munkaállomás. Dr. Bodor Brigitta Hivatalvezető 
Asszony a kormányablak felállításáról és a kormányhivatal jövőbeli működéséről egy két 
oldalas tájékoztató dokumentumot küldött a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása céljából. 
 



38 
 

Havrilla Sándorné alpolgármester: polgármester úr kiemelte a gazdálkodással kapcsolatos 
dolgokat. Ennek nyomon követése nagy részben neki köszönhető. A jövőben is támogatjuk az 
elképzeléseket, és meggyőződésem, ha nem lenne ilyen szoros a képviselőtestület 
együttműködése, a pályázatokból is kevesebb pénz maradna.  
A segélyezésben is új vonalat képviselünk azzal, hogy a segély nem alamizsna legyen, hanem 
egyszeri olyan összeggel segítjük a rászorultat, ami valóban segítség. Látjuk, milyen sok a 
szegény a faluban.  
Az intézményeinknek jutó támogatásokat köszönjük, látjuk a polgármester úr legtöbbet nemet 
a hivatal kéréseire mond.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az önkormányzati konyha kérését szeretném támogatni 
jövő évben tervezzük be a konyhai étkezőben lévő székek cseréjét. Annak beszerzése még 
1980-ban történt.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a konyha pályázat bent volt, elutasítják, információm 
szerint újra kiírják, résen kell lenni. Hiába követelik az új étkezési rendet, ha a szükséges 
eszközök nincsenek meg az ételek előállításához. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm az együttműködést, a mai nyílt ülést bezárjuk. 
 

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester   jegyző 


