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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. február 17-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 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető: 
 
Igazoltan távol:   
   Szabó Károlyné   képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt  ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket, vendégeinket! 
Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Szabó Károlyné képviselő Asszony igazoltan van távol. 
Határozatképesek vagyunk. Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan 
napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

24/2016.(II.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. február 17-ei ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: január 27-én E-On munkatársával tárgyaltam, közvilágítási 
lámpatestekkel kapcsolatban. Az eddig végrehajtott felújítási munkák tapasztalatait mutatta 
be. A LED-es cserékről van szó, nem tudja azt a fényerőt, amelyet másik lámpatestek. A 
megvilágítottságot kifogásolta az a 28 önkormányzat, ahol már megtapasztalták.  
Január 28-án közös önkormányzati ülésen vettem részt.  
Január 29-én Bácsvíz Felügyelő Bizottsági ülésen voltam, tájékoztatást kaptunk milyen 
eredménnyel zárt a Zrt.  
Az országban működő szolgáltatók közül kevés volt, aki a fizetni valókat, - amely törvény 
által előírt- olyan módon tudta kielégíteni, közben alvállalkozásokat végeztek. Úgy néz ki, jó 
évet zárnak.  



Február 1-jén vízterületek halászati joga a Tisza vonatkozásában a megyei szövetség 266 km-
404 km-ig megkapta a halászati jogot. 
Február 4-én TÖOSZ ülésen kirendeltség vezető asszony képviselt. 
15-én Öcsödön voltak különböző társulási ülések. Alapvetően mindegyik jól áll, kivéve az 
ivóvíz minőség javító programot.  
Tegnap nyílt napon voltam az iskolában. 
Az önkormányzat anyagi helyzete picit javult, 6,4 millió készpénzzel rendelkezünk. Ma 1,5 
milliót utaltunk ebből és még a szociális tűzifa kifizetni valónk van. 
Van-e kérdésük a tájékoztatóhoz? Amennyiben nincs, kérem elfogadását. Megállapítom, hogy 
6 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 
II. Napirend 
 Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség várható összegéről 
 
Fialka György polgármester: Az államháztartási törvény rendelkezik róla, az 
önkormányzatnak meg kell állapítania az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét három évre előre. Saját bevétel  a helyi adó, 
önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevétel. Adósságokat keletkeztető 
ügyletekből adódó kiadásunk nincs. Költségvetési rendelet tervezet ebben a formában 
tartalmazza ezt a mellékletet. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület határozatban állapítsa meg az Önkormányzat saját 
bevételeinek várható összegét az 1. melléklet szerinti kimutatásban részletezettek szerint, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 
a 2. melléklet szerinti kimutatásban részletezettek szerint a költségvetési évet követő három 
évre. 
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta az írásos anyagban szereplő 
határozati javaslatot. 
 

25/2016. (II. 17.) határozat 
 

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegéről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettsége alapján az Önkormányzat saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három érvre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg  
 
 
   Erről értesülnek :  
 
                               - Képviselő-testület tagjai 
                               - KKÖH. Pénzügyi csoport 



 
III. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez 
 
 
Fialka György polgármester: A pénzügyi bizottságnak véleményezési lehetősége és joga van. 
 
Kovácsné Németh Mária  képviselő, a pénzügyi bizottság a szakmai kiegészítéssel együtt 
elfogadta a rendelet-tervezetet, és javasolja a képviselő testületnek is elfogadni. 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: A januári ülésen tárgyalta a testület a 2016. évi költségvetési 
rendelet tervezetet. Az eltelt időszakban történtek benne változások:  A települési adó 
bevezetése miatt a helyi adóbevételek 5 millióval megemeltük. 
A bentlakásos intézménynél egy fő nyugdíjba megy, az ő helyettesítése 2 hónapra 
vonatkozóan a bérköltség került megtervezésre. 2015. áthúzódó 158.750 Ft bérkompenzáció 
néhány kormányzati funkciót érint, az óvoda kivételével, a 13. oldalon látható. 
A 2 függelék tartalmazza a szervezetek támogatását, az eredeti javaslathoz képest változás 
van, a januári ülés tükrében: mozgáskorlátozottak – 20 e, mosoly klub -32 e, Barátság klub -
71e, Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület -70 e. Ez utóbbi a kerékpár emléktúrához lett 
átcsoportosítva, A fennmaradó összeggel a 122 e Ft, a Csépa Községért Alapítvány 
rendelkezik, egyéb kiadásokat finanszírozhat. 
 
Fialka György polgármester: vélemény, hozzászólás nincs, a rendelet-tervezetet szavazásra 
bocsátom. Aki elfogadja 2016. évi költségvetési rendeletünket, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta 2016. évi költségvetését. 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

 
2/2016. (II.18. ) rendelet 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

2. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

382 392 E Ft Költségvetési bevétellel 
382 392 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 



 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 2., 3. 
és 4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 5.  és a 6. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.     
  

 (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és 
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának összegét az 1. függelék 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait a 2. függelék tartalmazza.  
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 3. függelék tartalmazza.  

(7)   Az önkormányzat középtávú tervét a 4. függelék tartalmazza. 
 

 

4. §  

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  



 (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. §  

 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

 (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. §  

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben 
rendelkeznek. 

7. §  

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. §  

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi 
költségvetés végrehajtása során 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

Csépa, 2016. február 
Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester jegyző 



IV. napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása 
közszolgáltatás megszervezése kötelező önkormányzati feladat, helyi rendeltben kell 
megállapítani. Legcélszerűbb keresni gazdasági társulásokat, vele szerződést kötni. A 
környékben van pár ilyen szolgáltatók cég. Lakiteleki céget kerestünk meg, a díjakat 
szerepeltettük. Közszolgáltatási szerződést kell kötni. A kivetítőn látszanak a díjak  
Kunszentmártonban is a Lakigazda látja el ezt a feladatot. A testületet kérem, a határozati 
javaslatot és a rendeletet fogadja el. 
 
Fialka György polgármester: Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelnyújtással jelezze, 
megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag a testület elfogadta a javaslatot. 
 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
3/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C § (2) bekezdésében és a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § A rendelet célja Csépa község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. 
Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető 
módon történő begyűjtéséről és elhelyezésérő a közegészségügyi és környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csépa község közigazgatási területén található 
ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére,begyűjtésére , szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési szilárd 
hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 
 
 
 
 



3. A közszolgáltatás tartama, a közszolgáltatással ellátott terület határai 
 
3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:  
a) az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő  begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 
Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 
céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek kijelölt ártalmatlanító telepen 
történő elhelyezésére. 
 

4. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 
4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Laki-Gazda 
Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
közszolgáltató).  
(2) Csépa Község Önkormányzata a közszolgáltatóval határozott időtartamra, 2016. április 1. 
napjától 2021. április 02. napjáig kötött Közszolgáltatási Szerződést. 
(3) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a 
BÁCSVÍZ Zrt. által üzemeltetett Tiszasasi Szennyvíztisztító Telepen kell elhelyezni.  
 

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 
5. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata: 
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításra történő átadásának 
megszervezése,  
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval 
közszolgáltatási szerződés megkötése.  
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő 
rendszeres elszállítására és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő leürítésre terjed ki.  
(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell: 
a) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,  
b) a teljesítés helyét,  
c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,  
d) felek jogait és kötelezettségeit,  
e) a közszolgáltatás díját és megfizetésének módját,  
f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.  
 

6. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
kötelező igénybevétele 

 
6. § (1) Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben kizárólagos jogot biztosít a 
közszolgáltató részére a település közigazgatási területén történő nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 



(2) A közszolgáltató a tevékenység folyamatos ellátása érdekében jogosult olyan alvállalkozót 
(teljesítési segédet) igénybe venni, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel, megfelelő 
személyzettel, hatósági előírásokkal rendelkezik. A közszolgáltató az igénybevett alvállalkozó 
(teljesítési segéd) által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik. 
(3) Közszolgáltató és a közszolgáltató alvállalkozója (teljesítési segédje) csak olyan személy 
vagy gazdálkodó szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben 
– a törvényben, kormányrendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt 
jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. 
 
7. § (1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás körében az a tény hozza létre, 
hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.  
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 
köteles a közszolgáltatást nyújtani.  
(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás közzététele útján 
értesíteni köteles.  
 
8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az 
ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a 
közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett 
háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb 
hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.  
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt, a 
szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni. 
 
9. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás 
igénybevétele útján köteles gondoskodni, amelynek keretében köteles a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatónak átadni és 
részére a rendelet 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.  
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és 
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.  
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  
(4) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a 
közszolgáltatónál panaszt tenni. 
 
10. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, 
vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.  
(2) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 



másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási 
szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas 
berendezéssel történik.  
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés 
üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.  
 
 
 

7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 
11. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 
ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  
(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 
szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a 
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  
(3) A közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 
legfeljebb egy héten belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 
ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  
 
12. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, 
ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy 
korlátozható.  
(2) Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását az alábbi esetekben 
megtagadhatja: 
a) Ha az elszállítandó szennyvízről érzékszervi megállapítás (szag, szín összetétel, stb.) 
alapján feltételezhető, hogy az a vonatkozó jogszabályi előírások alapján közcsatornába nem 
engedhető. Ebben az esetben közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készítésére köteles. 
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető az 
érvényben lévő jogszabályokban meghatározott települési folyékony hulladéknak, 
közszolgáltató – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségét a megrendelő ingatlantulajdonosra 
háríthatja. 
b) Ha a szolgáltatást igénybevevő a közszolgáltatásról a helyszínen kiállított készpénzes 
számlát nem egyenlíti ki. Ebben az esetben a közszolgáltató a felszippantott szennyvizet a 
szippantási helyre visszaengedi. 
(3) A közszolgáltató köteles az általa begyűjtött és szállított nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 
(4) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel 
rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 
közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna. 
(5) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: 
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, 
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. 
(6) A közszolgáltató az önkormányzat illetve az ivóvíz és csatorna szolgáltató által 
szolgáltatott adatok alapján nyilvántartja az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a 
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználását, a közszolgáltatás ellátása 
során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségét. 



 
 

8. A közszolgáltatás díja és a fizetendő díj megállapítása 
 
13. § (1) A képviselő-testület a közszolgáltatás során alkalmazható díj legmagasabb összegét 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 44/D. §-ban, 
valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 
kéttényezős díjban határozza meg. A díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A közszolgáltatás díját a szennyvízszállító gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő 
műszerrel mért, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után kell 
megfizetni. 
 
14. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően készpénz számla 
alapján jogosult beszedni. 
(2) Ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató nem tudja beszedni, arról a számlát postai úton, 
hivatalos levél formájában megküldi az ingatlantulajdonosnak. 
(3) A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot 
jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal 
szemben.  
(4) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 
kapcsolatban a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  
(5) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincsen.  
(6) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy 
megbízottja válaszolni köteles.  
 
15. § (1) A közszolgáltató a tárgyév november 15. napjáig kezdeményezheti a következő évre 
vonatkozó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát. A felülvizsgálathoz részletes, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően elkészített díjkalkulációt a jegyzőhöz kell megküldeni. A 
következő évre vonatkozó díjkalkulációt a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. 
(2) A képviselő-testület a közszolgáltatás során alkalmazható díj legmagasabb összegét egy év 
időtartamra állapítja meg. 
(3) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 
költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, 
elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás díjából 
nem finanszírozhatja. 
 

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 
16. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosokról a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok 
feltüntetésével.  
(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat - a név és 
lakcímadatok tekintetében - a személyiadat-és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, egyebekben 
az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során 



a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
(4) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével – a 
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A szerződéses viszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt 
adatokat köteles megsemmisíteni. 
 

10. Záró rendelkezések 
 
17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester jegyző 



 
1. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A közszolgáltatás nettó díja 
 
A közszolgáltatás díja: alapdíj + szennyvíz fogadási díja  
 
A hatályos törvény értelmében a vízterhelési díjat a Közszolgáltató szedi be a szolgáltatás 
árán felül. 
 
1. Lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 
 
a) alapdíj: 1350 Ft/m3 
b) szennyvíz fogadási díja: 532 Ft/m3 
c) vízterhelési díj: 9 Ft/m3 
 
2. Nem lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 
 
a) alapdíj: 1350 Ft/m3 
b) szennyvíz fogadási díja: 591 Ft/m3 
c) vízterhelési díj: 10 Ft/m3 
 
 
Fialka György polgármester: Aki elfogadja az határozati javaslatot, mely szerint a Laki-Gazda 
Kft-vel kössünk szolgáltatási szerződést, és a szerződés aláírásával megbíz a testület, 
kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag a testület elfogadta a 
javaslatot. 

26/2016. (II.17.) határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés aláírásáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezet elfogadásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződést köt a Laki-Gazda Nonprofit 
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., 
adószám: 14373615-2-03, KÜJ: 102 905 065, KTJ: 102 289 911, képviseli: Tornyi Gyula 
ügyvezető). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Felelős:  Fialka György polgármester 
Határidő:  azonnal 
 



Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
  2./ KKÖH pénzügy 
  3./ Laki-Gazda Nonprofit Kft. 
 
 
V. Napirend 
Javaslat az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2016. január 1-től külön kormányzati funkción kell 
szerepeltetni az időskorúak és a demens betegek tartós bentlakásos ellátását valamint a 
nappali ellátást, ezért szükséges módosítani az alapító okiratot.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosítására tett javaslatot, az 
írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igennel, egybehangzóan 
elfogadta a testület a javaslatot 
 

27/2016. (II.17.) 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:     /2016. 
 

Módosító okirat  
 
 

Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 2015. december 16. napján kiadott 3820-3/2015. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  
következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.4. pontjában a következő kormányzati funkciók törlésre kerülnek: 
 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása.  
 
Az alapító okirat 4.4. pontja a következő kormányzati funkciókkal egészül ki: 
 
 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  
 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása  
 102031 Idősek nappali ellátása 
 
 
 
Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az Őszikék 
Egyesített Szociális Intézmény 2015. december 16-án kelt, 3820-3/2015. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Csépa, 2016. február 17. 
 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetére tett javaslatot, az írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igennel, egybehangzóan elfogadta a testület a javaslatot. 
 
 

28/2016. (II.17.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának elfogadása 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
 

Okirat száma:     /2016. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye 

 
1.1. A költségvetési szerv  
      1.1.1. megnevezése:  Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
      1.1.2. rövidített neve: ESZI 



 
1.2. A költségvetési szerv    
       1.2.1. székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 15. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

3. A költségvetési szerv irányítása 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása     
2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
3 102031 Idősek nappali ellátása 
4 107051 Szociális étkeztetés 
5 107052 Házi segítségnyújtás 
6 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
7 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 

         
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 



A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetében Csépa község közigazgatási területe, 
az idősek bentlakásos ellátásánál üres férőhely esetén bármely település. 
 

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

munkaviszony 
2012. évi I. törvény 

3 egyéb jogviszony  2013. évi V. törvény 
 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az Őszikék 
Egyesített Szociális Intézmény 2015. december 16-án kelt, 3820-3/2015. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 
 
 
Csépa, 2016. február 17. 
 
 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
 

VI. Napirend 
Az Önkormányzati Konyha alapító okiratának módosítására javaslat 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: két új funkció kód jelenik meg: szünidei 
gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, mint kormányzati funkció. Ez egyik azért mert új 
feladatként jelentkezik a szünidei étkeztetés, a másik azért mert a konyha főz a szociális 
étkeztetésre. Ezért szükséges az alapító okirat módosítása. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosítására tett javaslatot, az 
írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igennel, egybehangzóan 
elfogadta a testület a javaslatot 
 

29/2016. (II.17.) 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 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Okirat száma:    /2016. 

 
 
 

Módosító okirat  
 

Az Önkormányzati Konyha 2015. december 16. napján kiadott 3820-7/2015. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján, a  következők 
szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.4. pontja a következő kormányzati funkciókkal egészül ki: 
     104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
     107051 Szociális étkeztetés 
 
2. 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 2015. december 16-án kelt, 3820-7/2015. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Csépa, 2016. február 17. 
 Fialka György 
 Polgármester  
 
 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosítással egységes szerkezetét 
az írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igennel, 
egybehangzóan elfogadta a testület a javaslatot. 

 
 
30/2016. (II.17.) határozat 
Önkormányzati Konyha Alapító okiratának elfogadása módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzati Konyha 
Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 



 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Okirat száma:     /2016. 

 
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 
 
 
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. 
 
4.3.  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 
5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
6 107051 Szociális étkeztetés 
 

         
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 
 

7. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg az Önkormányzati Konyha 2015. december 16-án kelt, 3820-7/2015. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Csépa, 2016. február 17. 
 
 Fialka György 
 Polgármester  



VII. Napirend 
Beszámoló a Csépai Napló szerepéről 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: írásos beszámolót tettem az önkormányzat asztalára. 
Kérdéseikre szívesen válaszolok.   
 
Fialka György polgármester: teljes körű a beszámoló, hiszen nincs sem kérdés, sem 
hozzászólás. A település életének megfelelő prezentálására alkalmas a lap megállapíthatjuk. 
Aki ezzel egyetért, illetve a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 
igen egyhangú szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot, és beszámolót. 
 
 

31/2016.(II.17.) határozat 
Csépai Napló szerepéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Napló és a csépai 
honlap működtetéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.  
Megköszöni a szerkesztőbizottság munkáját, és az alábbi feladatokat határozza meg:  
 

1. A Csépai Napló írott hírforrásként biztosítson tájékoztatást a lakosság részére.  
2. A civil szervezetek élete, tevékenysége, eredménye, valamint a programjaikról szóló 

fényképes beszámoló legyen rendszeres rovata a Naplónak és a honlapnak. 
3. A honlap naprakész információkat tartalmazzon,  
4. Az önkormányzati intézmények és azok munkájáról szóló írásos és képi beszámolók 

arányosan jelenjenek meg.  
 
Felelős: Kovácsné Németh Mária kommunikációs feladatok ellátásáért felelős tanácsnok 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
VIII. Napirend  
Egyebek 
a. Belterületi utak felújítása 
 
Fialka György polgármester: A Zrínyi utca útburkolat felújítására érkezett be kérelem a 
testülethez a Kisháttól, és Velő Laciéktól keletre a dombon lévő házhoz eljutás érdekében. 
Zúzott kő rendelkezésre áll, valamikor nyár elején kerüljön rá sor. A Kistemplom utcától 
egyenesen megyünk át, ott megáll a víz, le kell csatornázni, majd 10-15 cm mélyen útalapot 
készíteni, ebbe törmelék, majd zúzott kő kerül. Ez több mint 100 méteres út. Ugyan ilyen 
rész, a Dózsa Gy utca, két lakója van. A Missziósház  felé ha jövünk, csatornát, dudát kell 
betenni. Előzetesen itt is vízelvezetést kellene biztosítani. 
Van-e kérdésük? Ha nincs véleménynyilvánítás, szavazásra bocsátom. Aki egyetért az Zrínyi 
út és a Dózsa Gy. utca ezen szakaszának saját erőből történő felújításával, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom 6igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot. 
 
 
 
 
 



32/2016.(II.17.) határozat 
Zrínyi utca és Dózsa Gy. utca útjavítási feladatairól 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi utcát Kistemplom utca végétől 
hosszan keleti irányba és a Dózsa Gy. utcát útminőség javító céllal zúzott kővel borítja be. Az 
útjavítást a GAMESZ végzi el, az önkormányzat az általános tartalékból biztosítja rá a 
fedezetet. 
 
Határidő: 2016. június hónap 
Felelős:GAMESZ vezető 
 
Erről értesül:     1./ Bejelentő 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Gamesz vezető 
 
b. Önkormányzati bérlakások hasznosítása  
 
Fialka György polgármester: két lakásigény érkezett Szabó Csilla Eszter  a sportöltöző feletti 
lakást, Cselédes Lilla a második babát várja, a Janóné véle házat szeretné bérbe venni. Hitelt 
érdemlően igazolni kell, miből fizetik a bérleti díjat és a rezsi költséget. Két hónapos 
szerződést kötünk, illetve befogadó nyilatkozatot kell bemutatni, ha mégsem fizet, legyen aki 
befogadja őket. Ezen kívül biztosítékként Cselédes Lilla édesanyja kezességet vállal.  
Kérem a testületet, hogy Szabó Csilla Eszter bérleti igényre vonatkozóan hagyja jóvá az  
általam javasolt biztosítékokkal kössük meg a bérleti szerződést. Megállapítom 6 igennel a 
testület jóváhagyta a bérleti jogviszony megkötését. 
 

33/2016.(II.17.) határozat 
Szabó Csilla Eszter lakásbérlet jóváhagyásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul hogy Szabó Csilla Eszter 5475 
Csépa Kossuth 85 szám alatti lakos a Sportöltöző feletti /Béke u. 133/f szám alatti 
önkormányzati ingatlant bérbe vegye. 
Az önkormányzati ingatlan bérbeadása határozott időtartamra szóljon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Fialka György polgármester: Kérem a testületet, hogy Cselédes Lilla bérleti igényét hagyja 
jóvá, az általam javasolt biztosítékokkal együtt kössük meg a bérleti szerződést. Megállapítom 
6 igennel a testület jóváhagyta a bérleti jogviszony megkötését. 
 

34/2016.(II.17.) határozat 
Cselédes Lilla lakásbérlet jóváhagyásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul hogy Cselédes Lilla 5475 Csépa 
Zrínyi 65 szám alatti lakos a Béke u. 109. szám alatti önkormányzati ingatlant bérbe vegye. 
Az önkormányzati ingatlan bérbeadása határozott időtartamra szóljon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fialka György polgármester 



c. Halgazdálkodási tevékenység 
 
 
Pintér László gamesz vezető: halgazdálkodással kapcsoltban a FM Hivatalhoz 
halgazdálkodási tevékenységet jelentettünk be. Halgazdálkodást kíván a csépai önkormányzat 
folytatni. Ezért halgazdálkodási vízterületté nyilvánítását javaslom a csónakázó tónak. 8 nap 
válasz ideje van az önkormányzatnak, hogyan kívánja a testület hasznosítani e területet.  
 
Fialka György polgármester: van-e kérdésük, hozzászólásuk? Amennyiben nincs, és a 
csónakázó tó halgazdálkodási vízterületté nyilvánításával egyetértenek, kézfelnyújtással 
jelezzék. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület a javaslattal egyetértett. 
 

35/2016.(II.17.) határozat 
Halgazdálkodási vízterületté nyilvánításról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a tulajdonában lévő 1301 hrsz-ú (jelenleg 
csónakázó tó) rekultivációs terület halgazdálkodási területté nyilvánításával egyetért.  
 
Erről értesül: 1./  JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal  FM Hivatala 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d. Közkifolyó lezárása 
 
Fialka György polgármester: a Csépa Béke u. 97. szám alatti közkifolyóra vonatkozóan több 
bejelentés érkezett, intézkedést tettünk is. A közkifolyóra egy csépai lakos slagot szerelt fel, 
és a lakásához azon vezette a vizet. A probléma a felszólítások után csak rövid ideig szűnt 
meg, ezért az javaslom időlegesen zárjuk le ezt a közkifolyót, kényszerítsük rá a lakost a 
vezetékes víz bekötésére.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: az ivóvizet biztosítani kell számára is, a vízmű melletti kút nincs a 
rendszerbe bekötve, csak akkor üzemel, ha nem működik a szivattyú. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, a közelben lévő Bartáék előtti közkifolyót nyissuk 
meg, ezt pedig zárjuk le. Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igennel egyhangúlag jóváhagyta a testület a javaslatot. 
 

36/2016. (II.17.) határozat 
közkifolyó lezárásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa, Béke u. 97. szám alatti ingatlan 
előtt elhelyezkedő közkifolyó lezárásáról, ill. ezzel egyidejűleg a Csépa, Béke u. 131. szám 
alatti ingatlan előtti közkifolyó megnyitásáról döntött. 
Kéri a BÁCSVÍZ Szolgáltatót, hogy a munkálatok elvégzéséről gondoskodni szíveskedjen. 
 
Erről értesül: 1./ BÁCSVÍZ RT Kunszentmártoni telep Vezetője  
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 
 



e. elavult számítástechnikai eszközök 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: elavult számítástechnikai gépek elhelyezése gondot 
okoz. A hivatalban és az önkormányzati intézményeknél lévő kiselejtezett gépeket a 
Karcagon lévő veszélyes hulladék feldolgozóba szállítanánk. Amennyiben lakosság részéről 
is lenne erre igény, akkor lenne akkora mennyiség, hogy el is jönnének érte. Ezért az újságba 
közzétesszük ezt a lehetőséget. Reménykedünk benne, hogy az utak mentén szétszórt 
elektronikai cikkek hulladéka csökkenni fog. 
 
f. Március 15-e községi megünneplése 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: négy napos ünnep lesz március 15-e. Csütörtökön 
kezdődik az ünnepség a tanintézetekben és aznap estére terveznénk a fáklyás felvonulást és a 
községi ünnepet. Pénteken szavaló verseny tartanánk. A testület jóváhagyását kérem, vagy 
más javaslatot. 
 
Fialka György polgármester: nincs más javaslat, alpolgármester asszonyt megbízzuk a 
rendezvénysorozat szervezésével, az ünnepi napok sorrendjét a testület egyhangúlag 
jóváhagyta. 
 
 
g. Települési kamera rendszer 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő, a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke: a 
bizottsági ülésen a települési kamera rendszer kiépítésről is szó volt. A kamerák 
elhelyezésének megjelölésében a képviselő testület véleményét is kérjük. 
 
Fialka György polgármester: kettős rendszer kerül kiépítésre: a térfigyelő rendszeren 
keresztül mindenki láthat egy kamera állást saját telefonján keresztül. A rögzített felvételt 
közterület felügyelő és a rendőrség visszanézheti. Az önkormányzat a magántulajdonú 
ingatlanról kifelé rögzítő kamerát beszerzi, a befelé, magántulajdont védő kamerát az ingatlan 
tulajdonosának kell megvásárolnia.  
 
 
h. Családok parkja 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő, a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság  elnöke. 
elkészült a tervünk a temető melletti Családok parkja látványterve. 25-30 fa kerülne ide 
telepítésre. Központi helyen van, közép tájon helyezkedne el a község fája, ez körül a 
családok fái kerülnének elültetésre. Táblával ellátva, és a családok gondoznák. 200-250.000 
Ft –ot igényelne a költségvetési keretből, GAMESZ munka igénybevételével 
megvalósulhatna. Kovács Sándor felajánlotta a fák kiválasztásához a segítséget.  
 
Fialka György polgármester: Mintha a nap és sugarai szóródnának szét, a látványterv ehhez 
hasonló. Fontos, hogy az utak legyenek meg és az utakhoz padokat kell tenni.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: túl közel van a temető ahhoz, hogy ez egy zajos hely legyen. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a tervezett park mögött rom van, meg kellene nézni hátha 
eladná a család, azért, hogy szépen rendbe tegyük. Megemlítem, hogy a múlt év végén szépen 



rendbe lett téve a temető kerítése, és az örökzöldek helyett is újak lettek elültetve. Példás 
gyorsasággal. Az óvoda kertet megterveztettük, 160 ezer forintba került és a cégnél 
kedvezményesen megvásárolhatjuk a növényeket is. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a park tervezésénél építkező felépítést javaslok, az 
alacsonyabb kúszónövények legyen az út felől, azután következzenek a magasabb növények. 
Okoljunk abból, ami az orvosi rendelő előtt is bekövetkezett.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, hogy a park kialakításához szükséges 
területrendezésben a GAMESZ vegyen részt, valamint hogy biztosítsunk rá 250. 000 Ft 
támogatást. Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igennel 
egyhangúlag jóváhagyta a testület a javaslatot. 
 

37/2016. (II.17.) határozat 
park kialakításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a temető melletti területen 
- a 201. hrsz-ú területen - park alakuljon. A park kialakításához szükséges területrendezésben 
a GAMESZ vesz részt. A park kialakításához az önkormányzat költségvetéséből az általános 
tartalék terhére 250. 000 Ft támogatást biztosít.  
 
i. Te szedd magad mozgalom 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő, a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke: 
semmi pénzbe nem kerül az önkormányzatnak, hogy a mozgalomhoz csatlakozzunk. Az is 
igaz hogy a közmunkások folyamatosan ezt csinálják. Mégis javaslom hogy csatlakozzunk. 
 
Kovácsné Németh Mária Képviselő: 6-7 m3 szemét amit a csongrádi úton összegyűjtöttek.  
 
 
Pintér László gamesz vezető: kérdés az hogy a szemetet ki szállítja el, 10 m3-es konténer 80 
ezer forint. Lomtalanítást is minden évben lehetne kérni a szolgáltatótól. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: mi kértük, csak ezt is ki kell fizetni. A jelenlegi 
szerződésből már kivették ezt a lehetőséget. 
 
Fialka György polgármester kérem a testület hozzájárulását a Te szedd magad mozgalomban 
való idei részvételre. A konténereket az önkormányzat kifizeti.  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület hozzájárult a mozgalomban való részvételhez. 
 

38/2016.(II.17.) határozat 
Te szedd magad mozgalomban való részvételről 

 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete támogatja a Te szedd magad mozgalomban 
való részvételt, mely szervezésével a Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottságot bízza 
meg.  
A két konténert, ami a szemét összegyűjtéséhez szükséges, az önkormányzati költségvetésből 
az általános tartalék terhére fedezi. 
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor képviselő 



 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
j. ügyvédi meghatalmazás 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Dr. Vidmann Mihályné földvásárlási szándékát az 
Agrárkamara elutasította, ezt jóváhagyta a testület, bírósági eljárás indult, az önkormányzat 
képviseletével javaslom bízzuk meg Dr. Vincze Gyula ügyvéd urat. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért az ügyvédi megbízással, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag a testület megbízta Dr. Vincze Gyulát 
képviseletünkkel. 
 

39/2016.(II.17.) határozat 
Dr. Vincze Gyula megbízásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a bírósági eljárási szakaszban megbízza Dr. 
Vincze Gyula ügyvéd urat, hogy a 2014. június 24. napján keletkezett adásvételi szerződés, - 
mely Dr. Vidmann Mihályné és Szvoboda Gergely, Szvoboda Zoltán, Grófné Szvoboda 
Tünde közt a Csépa 09/96 hrszú földterület ügyében továbbá Nagy László közt a Csépa 
050/45 hrsz-ő földterület -  ügyében helyette és nevében eljárjon, jogi képviseletét biztosítsa. 
 
Erről értesül: 1./ Dr. Vincze Gyula ügyvéd Szolnok 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
k. ’56-os emlékmű felállítása 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az emlékmű pályázat „Büszkeségpontok címmel kiírásra került. A 
pályázati feltételeket Pintér Lászlóval átnéztük. A testület jóváhagyása szükséges a pályázat 
beadásához. Az elkészítés ütemterve már korábban elkészült. A kopjafa létrehozását a testület 
már jóváhagyta. A parkosítás költségeit is gondoltuk beletervezni. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: Lakóépületek előtt nem jó ismét elhelyezni ezt az emlékművet, 
méltó helye az emlékparkban lesz.  
 
Pintér Csaba képviselő: emlékműveink a sövénytől nem is látszanak. A parkosítást is végre 
kell hajtani. 
 
Csetényi Mihályné ny. tanárnő: mindenképpen célszerű az emlékparkban elhelyezni a 
kopjafát. 
 
Fialka György polgármester: elfogadjuk a többség véleményét, kerüljön az emlékparkba a 
kopjafa, a pályázatot nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
 



40/2016.(II.17.) határozat 
"Büszkeségpontok" pályázatban való részvételről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a "Büszkeségpontok" létrehozására kiírt 
pályázatban részt kíván venni, annak beadását támogatja.  
A pályázat kódja:KKETTKK-56P-02. 
A pályázat beadásának célja egy új emlékmű állítása, a temető melletti emlékparkban. 
Erről: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
l. Falunap megrendezéséről 
 
Zarnócz Pálné műv. ház vezető: azt a feladatot kaptam, hogy a falunap sztárvendégeire tegyek 
javaslatot. Alpolgármester asszonnyal átnéztük, július 2-án senki nem ér rá. A tavalyi 
közvélemény kutatás eredménye szerinti előadókat néztük meg. július 9-ei dátumra kérem, a 
mellékelt listán jelöljék be, kit szeretnének látni. 
 
Fialka György polgármester: a nyílt ülés végére értünk, köszönöm megjelenésüket, a testület 
zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester           jegyző 


