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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. március 24-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: 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt  ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Külön köszöntöm Egedi István 
r. ezredes urat, a körzeti megbízottakat, az intézményvezetőket, vendégeinket! Megállapítom, 
hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester 
jelen van. Szabó Károlyné képviselő Asszony később érkezik. Határozatképesek vagyunk. 
Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön 
megtárgyalásra, sorrendiségében kerüljön változás a rendőrség közrendvédelmi beszámolóját 
első napirendként tárgyaljuk, a vendégeink egyéb irányú elfoglaltsága miatt. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a napirendi javaslatot, a sorrendiségre vonatkozó 
módosítással, a testület elfogadta. 
 

47/2016.(III.24.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. március 24-ei ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta, sorrendiségében a 7. napirend első 
helyre kerül, a többi napirend változatlan sorrendben kerül megtárgyalásra. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Beszámoló Csépa község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 
Egedi István r. ezredes: a kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetője köszönöm a 
lehetősége, 2015. évi tevékenységünket a testület előtt ismerethetem. A rendőrkapitányság 
ellátási területén illetékességi változás történt. Mesterszállás-Mezőhék átkerült Mezőtúrhoz, 
Kunszentmártonhoz pedig most már Tiszaföldvár tartozik. Ez irányítási módosulást is hozott, 
az ellátott lakosság száma 1/3-al nőtt. A múlt évben a migrációs feladatok ellátása miatt 
jelentős elvezénylések történtek. Sikeresen vettük az akadályt. Illetékességi területünkön az 
elmúlt évben a bűncselekmények száma csökkent. Csépa településen 17 % csökkenést lehetett 
tapasztalni (97 eset). A lopások száma csaknem a felére csökkent, a garázdaság és kiskorú 



veszélyeztetése nőtt. Közlekedésbiztonsági bűncselekmény könnyű sérüléses volt, halálos 
baleset nem történt.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a tájékoztatóban olvashattam, hogy 2015. évben 48 
biztonságtechnikai eszköz került kihelyezésre Csépán. A polgárőrség kaphat-e listát, ahol 
ezen ingatlanok fel vannak sorolva?  A polgárőrség a „Szomszédok egymásért” program 
feltérképezését végzi jelenleg.  
Az egyik tanyába több szerszámot megtaláltak, amit valahonnan eltulajdonítottak a tulajdonos 
a mai napig várja, hogy a rendőrök kiérkezzenek. A dolog Csongrád határterületén történt, 
amikor a híd szét van szedve az együttműködés helyszínelések során hogy van megoldva?  
A kábítószer közterületen való jelenlétét mutatja a szemétszedések során feltalált injekciós tűk 
mennyisége. A rendőrség elküldi-e vizsgálatra? Feltérképezésre került-e milyen fertőzött 
Csépa? Januárban úgy érzékelte a lakosság, hogy megnövekedett az éjszakai mozgás. Sok 
ingatlan tulajdonosát nehéz felderíteni. Mi azt tapasztaljuk, hogy Csépán 24 órás rendőri 
jelenlét biztosítása lenne szükséges. 
A biztonságtechnikai berendezések kihelyezése folytatódni fog? 
 
Szabó Károlyné képviselő megérkezik. A szavazásra jogosult képviselők száma 7 fő. 
 
Egedi István r. ezredes: a biztonságtechnikai eszközök kihelyezése pályázati úton valósult 
meg.  A listát, mely házaknál lett elhelyezve átadjuk. A csongrádi illetékességű 
bűncselekményeknél igyekszünk a kérésnek eleget tenni. A bűncselekményt Csongrádra kell 
bejelenteni, az ottani kapitányság megkeres bennünket, és mi az ő megkeresésüket teljesítjük. 
Intézkedés elmulasztása esetén kérem, időpont megjelölésével juttassák el az információt 
hozzám. 
Injekciós tűk találásakor a munkavédelmi előírások fokozott betartása szükséges. A rendőrség 
akkor tudja a fecskendőt és tűt bevizsgáltatni, ha erre vonatkozóan egyéb bizonyíték merül 
fel. Egyetlen intézet van Budapesten, konkrét adat kell, mire alapozzuk a gyanút, hogy abban 
kábítószer maradék található. Ha minden tűt bevizsgáltatnánk, amit így megtalálnak, három 
napig tartana Magyarország költségvetése.  
24 órás rendőri jelenlét valóban jobb lenne. Nem látom a realitását rövid távon. Látniuk kell, 
lényegesen megemelkedett a terrorveszély miatti szolgálati órák száma, Magyarország 2. 
fokozata miatt ez elsődlegességet élvez.  
A biztonságtechnikai berendezések TÁMOP pályázat kapcsán kerültek beszerzésre és 
kihelyezésre. Pillanatnyilag nincs ilyen pályázat. 
 
Fialka György polgármester: egy évvel ezelőtt a drog téma már megjelent a településen. Most 
már kézzelfogható jele van. Egy olyan jelenséggel találjuk magukat szemben, ami mellett 
nem mehetünk el. Már nem a prevenciónál, a felderítésnél kell tartani.  
 
Egedi István r. ezredes:  a prevenció nagyon fontos, nemrég történtek sajnálatos esetek. Úgy 
gondolom, továbbra is kiemelten kell foglalkozni a felvilágosítással. Elzárni nem lehet az 
embereket, valaki meg akarja szerezni ezeket az anyagokat, meg tudja szerezni. Előrelépés 
stratégia kidolgozásában rejlik, intézkedési, vagy feladattervet kell megalkotni. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm a választ, de nem elégített ki. Az önkormányzatnál 
egyetlen szakember sincs, aki a stratégiában szakmailag otthon lenne, a rendőrség leginkább 
hivatott alapvetően kidolgozására, az ő feladata. Ezért úgy gondolom, a stratégia 
kidolgozásában részt veszünk, de szakmailag Önök irányítsák.  



23 olyan kamerát szerelünk fel a településen, ami a figyelő rendszert 24 órássá teszi. Ez fél 
éven belül kiépül. 
 
Egedi István r. ezredes: Cibakházán a kamerák kihelyezésével több, mint felével csökkent a 
bűncselekmények száma.  
 
Fialka György polgármester: kérdés amennyiben nincs több, megkérdezem, a választ, a 
megfogalmazott teendőket, intézkedéseket a testület elfogadja-e? Megállapítom a testület 7 
igennel egyhangúlag elfogadta a rendőrség tájékoztatóját. 
 
48/2016.(III.24.) határozat 
a közbiztonsági tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
beszámolóját Csépa község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról elfogadta. 
A testület a 24 órás közbiztonsági szolgálat jelenlétét a településen indokoltnak tartja, ennek 
igényét jelzi. 
A bűnmegelőzési stratégia elkészítését a rendőrség szakmai irányításának kérésével az 
önkormányzat vállalja. 
 
Erről értesül:  1./ Kunszentmárton Rendőrkapitányság Vezetője 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 

II. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: 18-án MOHOSZ új társadalmi megbízatásom ürügyén 
választmányi ülésen képviseltem a megyei szövetséget. Az ügyvezető elnök helyére alelnököt 
kellett választani, ezt a funkciót én kaptam.  
A napelemek beszerelésével kapcsolatos problémákat helyrehozták 24-én, 3-án ellenőrizték, 
mindent rendben találtak.  
Március 15-ei ünnepségen vettünk részt. A községi ünnepséget keretbe foglalta az oktatási 
intézményeink rendezvényei. 
Balatonszárszón 18-án idegenforgalmi konferencián vettem részt, idegenforgalmi 
lehetőségekről volt szó.  
Az előző közmunkaprogramok zárása és indítása az elmúlt időszakban zajlott. 
A fejlesztések költségvetési egyeztetése megtörtént. 
Az elmúlt időszakban elkezdtük tervezni a kamera rendszert. 20-30 kamera elhelyezésére 
terjed ki. Az információk fogadásának kiépítése 1,6 m Ft-ba kerül. Meg kell vásárolni olyan 
rögzítő berendezést, amely legalább 2 televízióból áll, a vevő és képmegjelenítő: 550 000 Ft, 
23 kamera kb. 3.250.000 forint.  
Az önkormányzat számláján jelenleg 1,7 millió pénzeszköz van.  
A kiosztott térképeken kérem a képviselőket, hogy mindenki jelölje be azokat a pontokat, 
ahova elhelyezné a kamerát.  
A Mámai-Gyovai halászati tulajdon közösség tulajdonában lévő 100 ha holtág rendszer  
halászati hasznosítója KINIZSI He lett a következő 15 évben is.  
A csónakázó tó halászati vízterületté nyilvánítása megérkezett az önkormányzathoz. 
 



Havrilla Sándorné alpolgármester: a hivatalban zajlott március 8-án az ülés, ahol a Magyar 
Állam nem képviseltette magát. A csépai önkormányzat jelent meg többségi tulajdonosként. 
A tulajdonosok közül senki nem jelent meg. A halászati jog gyakorlásával kapcsolatban a 
Kinizsi HE pályázott, halasítási tervvel együtt. Úgy döntöttünk, hogy 2031. március 8-ig 
marad a Kinizsi egyesület halászati hasznosítónak. A halasítást a napokban meg is kezdte.  
A kamera rendszer kiépítését jó dolognak tartom, a képviselőket egy kis kerékpározásra 
invitálom. Következő ülés előtt kerékpárral járjuk be a települést. Elképesztő látvány van itt-
ott.  
 
Fialka György polgármester: változott ennek a rendje, a halasítást hogyan lehet elvégezni. 
Fénykép felvételt és mozgókép felvételt kell elvégezni, ez bárki számára megtekinthető. 
Ha nincs több felvetés, a tájékoztatót elfogadásra javaslom. Amennyiben elfogadják a 
tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 fő igen szavazattal elfogadta a 
polgármester tájékoztatóját. 
 

III. Napirend 
Előterjesztés a az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj 
megállapításáról szóló 15/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az írásos anyagot. 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: törvényi rendeletnek kell megfelelni. Ez alapján 
készült el a tervezet, melyet elfogadásra javaslunk. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 
alapján, tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 
Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. 
Az elvégzett számítások alapján a szociális étkezés után fizetendő térítési díj 480 Ft/nap, az 
ebéd kiszállítás díja 90 Ft/nap, gondozási díj 340 Ft /óra. Bentlakásos ellátásnál gondozási díj 
2460 Ft/nap. 
A rendelet 3. sz mellékletében a 2. sz. táblázat d oszlopa tartalmazza a 100 %-ban, teljes 
összegben fizetendő díjakat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a képviselő testület 
jövedelem alapján mérsékli a fizetendő személyi térítési díjakat. A 3. sz. melléklet 2. 
táblázatában c oszlopban 80 %-ban, a b oszlopban 60 %-ban kerülnek megállapításra a 
fizetendő térítési díjak. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja rendelet módosítására tett javaslatot 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a 
nyersanyagnorma rendeletét. 



 
CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete 
az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  

szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének (2) 
bekezdésében, a gyermekekről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
162. § (5) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
közigazgatási területén biztosított étkeztetésnél a nevelési – oktatási és szociális 
intézményekben igénybe vett ellátás intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. §. 
 

Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
Csépa, 2016. március 

 
 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 

 
 
 

4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet melléklete 
 

„15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete  
 

Térítési díjak 
Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
 

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

Szociális étkezés 480 Ft/nap 
Házi gondozás 340 Ft/óra 
Szállítás    90 Ft/nap 

 
 



2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2016. évi személyi térítési díjai  
 

 A B C D 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 
 

Nyugdíjminimum 
150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

 
2. Szociális étkezés 

Ft/nap 
 290 385  480  

3. Házi gondozás  
Ft/óra 

205  270  340  

 
 

3. Idősek Otthona 2016. évi számított intézményi térítési díja 
 

 A B C 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Számított térítési 

díj Ft/nap 
 

Számított térítési 
díj Ft/hó 

 
2. Idősek Otthona 2.460 73.800 

 
 
4. Idősek otthona 
 

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

 
 



 
IV. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 
2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Fialka György polgármester: az írásos anyag áttanulmányozására rendelkezésükre állt az idő 
képviselőinknek, a kérdéseikre kerül most sor. 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök:  a pénzügyi bizottság megtárgyalta a zárszámadási 
rendelet tervezetet, azt áttekinthetőnek, jónak tartja, a testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a zárszámadási rendelet mellékleteként elkészített táblázatok 
részletesen tartalmazzák a 2015. évi pénzforgalmi, gazdasági folyamatokat illetve a vagyon 
változás levezetését. Ennek tükrében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat pénzkészlete 
mintegy 50 %-ára csökkent a megelőző évi záró értékhez képest. A maradvány összege 
szintén nagyarányú csökkenést mutat, jelezve ezzel, hogy a teljesített bevételek összege 
lényegesen kevesebb a teljesített kiadások összegénél. A mérleg szerinti eredmény kifejezi a 
vagyonváltozás mértékét, ennek összege az elmúlt évi 1827 e forinthoz képest 2015. évben 
28.678 e forintban került kimutatásra a mérlegben. Az önkormányzat vagyonmérlegének fő 
összege 480.939 e forint, mely az előző évi értékhez képest 2,1 %-os növekedést mutat.  
Az önkormányzat összevont pénzkészletének egyenlege 2015. december 31-én 14.967 e 
forint. 
 
Fialka György polgármester: ha nincs több hozzászólás, a zárszámadási rendeletünket 
elfogadásra javaslom. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
zárszámadási rendeletét. 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

5/2016. (III.25.) rendelet 
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 
§ -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

(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 2015. évi zárszámadását: 

       456 454 E Ft bevétellel 

       435 092 E Ft kiadással 

         21 362 E Ft maradvánnyal  



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 (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az.2., 3., 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. 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását 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) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet 

részletezi.       
(4) Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg. 
(5) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. 

melléklet szerint részletezi. 
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat elismert adósságállományát a 13. mellékletek szerint határozza meg. 

 

4. § 

 (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások mértékét a 1. számú tájékoztató tábla 
szerint határozza meg. 

(2)  A céljelleggel juttatott támogatások összegét a 2. számú tájékoztató táblában foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

(3)  A pénzeszközök változásának levezetését a 3. számú tájékoztató tábla szerint állapítja 
meg. 

(4)  A 2015. évi vagyonkimutatást a 4.1 és az 4.2 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(5)  A 2015. évi maradvány felhasználását a 5. tájékoztató tábla szerint fogadja el. 
 



5. §  

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 
6. § 

 
A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi 
költségvetés végrehajtása során 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

 

 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 Polgármester jegyző 

  



 

V. napirend 
Előterjesztés az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának 
módosítására 
 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető: A szakmai program felülvizsgálata során mellékelni kell 
a bentlakás, a házi gondozás és a szociális étkeztetéshez kapcsolódó megállapodások 
tervezetét. 
A szakmai program módosítása a szociális szolgáltatás változása tavaly év vége óta folyik. A 
szolgáltatás tartalmát módosította, konkrétan fel kell sorolni, a gondozási szükséglet alapján 
ki mire jogosult. A 48 fő gondozott 33-ra csökkent.  
 
Szabó Károlyné képviselő: az intézményi szakmai program bemutatása precíz, mindenre 
kiterjed. Ez úton szeretném megköszönni az Intézményvezető és minden munkatársa 
munkáját, tudom milyen nehéz idős beteggel dolgozni. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az előterjesztést kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 

49/2016. (III.24.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának  
módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény szakmai programjának módosítására tett javaslatot jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta. 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
VI. Napirend 
Előterjesztés az Vackor Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester, óvodavezető: A Vackor Művészeti Óvodában óvodaváltás 
miatt (Tiszasasról érkező gyermek) sajátos nevelési igényű gyermek befogadása, ellátása 
miatt szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása, kiegészítése.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosítására tett javaslatot, az 
írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igennel, egybehangzóan 
elfogadta a testület a javaslatot. 
 
50/2016.(III.24.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda Alapító okiratának módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az 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 

 

Módosító okirat: 3452-5/2016. 

 A Vackor Művészeti Óvoda 2015. december 16. napján kiadott 3820-9/2015. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4. 3. pontjában a „- 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)” 
szöveg helyébe a „- 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, aktivitás és figyelem zavarai egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 
gyermekek ellátása, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
épértelmű autista (adott személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével) szöveg lép. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Csépa, 2016. március 23. 
        ………………………………….. 
          aláírás 
 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetére tett javaslatot, az írásos előterjesztés szerint, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igennel, egybehangzóan elfogadta a testület a javaslatot. 
 
 

 51/2016. (III.24.) 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 
 
 

Okirat száma: 3452-6/2016 



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, telephelye 

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 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 

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



4.2.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, aktivitás és 
figyelem zavarai egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása, 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: 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 
6.1.1.típusa: óvoda 
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 

a), b),  p), r), u) 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-
, tanulólétszám 

1 Vackor Művészeti Óvoda óvoda 90 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5475 Csépa, Béke utca 133/E. 167 Használati jog Köznevelési 
intézmény 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 28. napján kelt, 275/2013. (II. 28.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Csépa, 2016. március 23. 
 
 



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Vackor Művészeti Óvoda 2016. március 24. napján kelt,                               napjától 
alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Szolnok,  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására  
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás 
alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, 
és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
 
Fialka György polgármester:  jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget, mivel a képviselő 
testület a polgármester munkáltatója. Aki elfogadja szabadságolási tervet kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 7 igennel egyhangúlag jóváhagyta a szabadságolási ütemtervet  
 
 
52/2016. (III.24.) határozat 
a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva 
 
Fialka György Csépa Község Polgármestere 2016. évi szabadságolási ütemtervét 
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Szabadságolási ütemterv 

2016. év 
Hónap Nap 

Január - 
Február - 
Március 9 
Április - 
Május - 



Június 10 
Július 10 
Augusztus 10 
Szeptember - 
Október - 
November - 
December 11 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
HATÁRIDŐ:  folyamatos 
FELELŐS:  Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  Fialka György polgármester 

 
 
 
VIII. Napirend 
Tájékoztató a Mozgássérültek Helyi Egyesületének életéről, munkájáról  
 
Fialka György polgármester: megkérdezem szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a 
mozgássérültek helyi egyesületének vezetője? 
 
Németh Ferenc : nem, a kérdéseikre szívesen válaszolok.  
 
Fialka György polgármester: kérdés, és hozzászólás nem lévén, megköszönöm az egyesület 
vezetőjének munkáját, elismerjük a civil szervezet tevékenységét, közösségformáló szerepét. 
A tájékoztató elfogadását kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igennel egyhangúlag 
elfogadta a tájékoztatót a testület. 



 
53/2016.(III.24.) határozat 
a Mozgássérültek Helyi Egyesülete tájékoztatójának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgássérültek Helyi 
Egyesületének helyzetéről, működtetéséről szóló tájékoztatót. Megköszöni a Mozgássérültek 
Helyi Egyesületének a munkáját.  
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. a Mozgássérültek Helyi Egyesületének elnöke Németh Ferenc 
 
 
IX. Napirend 
Egyebek 
 

a.) halgazdálkodási jog átadás 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
JN/10/00817-2/2016. számú ügyirat száma alapján határozatot hozott, mely szerint Csépa Községi 
Önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő 1301-es és 1299-es hrsz-ú területeket halgazdálkodási 
vízterületté nyilvánította.  A fenti területek a 16-344-1-5 számú víztér kóddal rendelkeznek. 
A testületnek kell döntenie arról, hogy mennyi időre adja át a halgazdálkodási hasznosítás 
jogát. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: minimum 15 év. 
 
Fialka György polgármester: a halgazdálkodási tervet ki kell dolgozni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: A halgazdálkodási terv számlákkal igazolt, betelepített hal, 
kiadott horgász engedélyek kimutatás eredménye. Törvények szabályozzák. Az önkormányzat 
által elnyert pályázat közösségi tér a továbbiakban zárt területként fog működni? Újra felül 
kell vizsgálni, ha közben halászati jogot is kap az egyesület. A horgászat és a szabadidős 
tevékenység együttlétét házirendbe kell rögzíteni. 
 
Fialka György polgármester: maga a horgászat és a terület használata két különböző dolog. A 
munkaügyi központ vezetőjével beszéltem, 4 fő közfoglalkoztatottat kipályáztathatunk 100 
%-os támogatással. Az őrzés ezzel megoldódna. A tó melletti Rákóczi úti ingatlan 
megvásárlásával (jelzálogjoggal terhelt) a horgász egyesület pályázati úton felújított épülethez 
jutna. Ki kell kötni, hogy a horgász egyesület a halászati hasznosításból adódó szabályokat 
tartsa meg, ha más jellegű rendezvény lenne. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: halgazdálkodási hasznosító felé be kell nyújtani a 
halgazdálkodási tervet, felhívom a Kinizsi HE figyelmét. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: javaslom, 2031. március 24-ig adnánk át a hasznosítás 
jogát, a használati díjat 4000 Ft/év mértékben határozza meg a testület 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 
6 igen, 1 tartózkodás (Fialka György polgármester) A testület elfogadta a javaslatot. 
 



54/2016. (III.24.) határozat 
halgazdálkodási jog átadásáról 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  JN/10/00817-2/2016. számú ügyirat száma alapján 
határozatot hozott, mely szerint Csépa Községi Önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő 1301-es és 
1299-es hrsz-ú területeket halgazdálkodási vízterületté nyilvánította.  A fenti területek a 16-344-1-5 
számú víztér kóddal rendelkeznek. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete átadja a fenti vízterületek halgazdálkodási 
hasznosításának jogát 2016. március 24. napjától 2031. március 24. napjáig a Csépai Kinizsi 
Horgász Egyesület 5475 Csépa, Béke utca 131. számú székhellyel rendelkező civil szervezetnek. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Csépai Kinizsi Horgász Egyesület 
figyelmét hogy a halgazdálkodási tervet készítse el. 
A használati díjat 4000 Ft/év mértékben határozza meg a testület 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület Csépa 
  2./ Kinizsi Horgász Egyesület Csépa 
 

b.) rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásához 
kérjük a testület hozzájárulását.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: köszönettel tartozunk Matyi Ferencnének a zárszámadás 
elkészítéséért, precízen, pontosan elkészítette. 
 
Fialka György polgármester: valóban a zárszámadásunk tükrében látszik, hogy rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránti igényünk benyújtását nem tudjuk elkerülni. Aki egyetért a 
pályázat benyújtásával kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 
55/2016.(III.24.) határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 1. 
pontja települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása jogcím szerinti 
támogatási igényt nyújt be. 

 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős:    Fialka György  polgármester 

                Matyi Ferencné pénzügyi ügyintéző 

 

Erről értesül: 

1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 

2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 



3/ KKÖH Jegyzője 

4/ Képviselő-testület 

c.) földterület felajánlás 
 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: Szanda József 0,8ha földterületet ajánlott fel az 
önkormányzatnak, ingyen. Az önkormányzat Szociális földmunkaprogram fejlesztésére be tudná 
illeszteni e területet. 

 

Fialka György polgármester: ha minden rendben van a földterülettel, akkor fogadjuk el. Aki egyetért 
vele kézfelnyújtással jelezze, megállapítom a testület 7 igen szavazattal a földterület felajánlást 
elfogadta. 

 
56/2016.(III.24.) határozat 

Csépai 0134/5 hrsz földterület felajánlás elfogadásáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja Szanda József 2092 Budakeszi Fő utca 
140. szám alatti lakos 1/1 tulajdonában lévő csépai 0134/5 hrsz, 8593 m2 szántó földterületet, melyet 
tulajdonos ingyenesen ajánlott fel. 

A szerződés megkötésével Lantosné Dr. Szabó Erika ügyvédet bízza meg a testület, az adásvételi 
szerződés aláírására Fialka György polgármester hatalmazza meg. 

 

Erről értesül:  1./ Szanda József Budakeszi, Fő u. 140. 

  2./ Képviselő testület Csépa 

  3./ Lantosné Dr. Szabó Erika Csépa 

 

Berényi Veronika kirendeltségvezető:  földterületet ajánlott fel a 072/6 hrsz-on szereplő szántót Kürty 
Istvánné szolnoki lakos, mely 0,3 ha. a térképen megnéztük, a föld nehezen megközelíthető, keskeny, 
szikes, vízállásos, nem tudjuk hasznosítani. 

 

Fialka György polgármester: aki egyetért a felajánlás elutasításával, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elutasította a felajánlást. 

 

57/2016. (III.24.) határozat 

Csépai 072/6 hrsz földterület felajánlás elutasításáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testület a csépai 072/6 hrsz földterület felajánlását elutasítja, 
mivel a területet szociális földprogramjában hasznosítani nem tudja. 

 

Erről értesül: 1./ Kürty Istvánné Szolnok , Szántó krt 10. . 5. 

  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 



 

d.) óvodai beiratkozás 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: az óvodai beiratkozás időpontját közölte a Vackor Művészeti 
Óvoda, jogszabályi kötelezettségének tett eleget. Az óvodai csoportok számát javaslom 3–ban 
határozza meg a testület. 

Fialka György polgármester: aki jóváhagyja a beiratkozás időpontjait kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület jóváhagyta az óvoda Vezető által megjelölt időpontokat. 

 
58/2016. (III.24.) határozat 
az óvodai beiratkozásról 
 
1.   Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vackor 
Művészeti Óvoda intézménybe 2016. április 20 - 2016. április 22-ig 8-16 óráig írathatja be 
személyesen a szülők egyike a gyermekét. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt a 
beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
        Felelős: jegyző, óvoda vezető 
        Határidő: 2016. április 01. 
 
2.   Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vackor 
Művészeti Óvoda intézményben a 2016/2017-es nevelési évben összesen 3 óvodai csoport 
indítható. 
         Felelős: polgármester 
         Határidő: 2016. szeptember 01. 
 

Erről értesül: 1./ Vackor  Művészeti Óvoda Vezetője Havrilla Sándorné Csépa 

  2./ Képviselő testület Csépa 

 

e.) Kormányhivatal észrevétele 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a Kormányhivatal észrevételezte, hogy a januárban indított méltatlansági 
ügy lefolytatása jogszabálysértő módon történt. A méltatlansági eljárásra az összeférhetetlenségi 
szabályokat kell alkalmazni. Eszerint haladéktalanul meg kellett  volna a bizottságnak is tárgyalni a 
méltatlansági indítványt. Ezt a bizottsági feladatkört javaslom a testület vegye bele az SZMSZ-be.  

A képviselő testülete a bizottság javaslata alapján a következő ülésén, de legkésőbb az 
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal 
megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az 
összeférhetetlenséget. A Képviselő-testület összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket kivizsgáló 
bizottsága elmulasztotta határozathozatali kötelezettségét. A képviselő testület és a bizottság 
döntéseinek meghozatalát zárt ülés keretében folytathatja le. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatal a Képviselő-testület figyelmét a jogszabályi rendelkezések betartására. 

Fialka György polgármester: aki egyetért a méltatlansági ügyben tett javaslat elfogadásáról kérem 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 

 
59/2016.(III.24.) határozat 
javaslat elfogadásáról méltatlansági ügyben 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
javaslatát a képviselő testület döntéshozatalára vonatkozóan megtárgyalta, egyetért vele és elfogadja. 
 
A képviselő testület tudomásul veszi hogy a méltatlansági eljárásra az összeférhetetlenségi szabályokat 
kell alkalmazni. Eszerint haladéktalanul meg kell bizottságnak is tárgyalni a méltatlansági indítványt. 
A képviselő testülete a bizottság javaslata alapján a következő ülésén, de legkésőbb az 
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal 
megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az 
összeférhetetlenséget. A képviselő testület és a bizottság döntéseinek meghozatalát zárt ülés keretében 
folytathatja le. 
A Képviselő-testület a jövőbeni méltatlansági és összeférhetetlenségi eljárásoknál a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal javaslata alapján jár el. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Erről értesül: 1./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

  2./ Képviselő Testület tagjai 

 

f.) KKÖH SZMSZ módosítása 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a közös hivatal SZMSZ módosítására teszek javaslatot, melyet a csépai 
önkormányzatnak is el kell fogadni. Szervezeti egységek vonatkozásában – hosszabb előkészítő 
folyamatot követően – a pénzügyi, számviteli feladatok megemelkedése miatt két osztályra tagozódik 
majd e feladatkör.  

Pénzügyi-adó és Számviteli osztály kerül kialakításra. Ennek a javaslatnak a támogatását kérem. 

 

Fialka György polgármester: aki elfogadja a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szmsz 
módosítására tett javaslatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
elfogadta az előterjesztést. 

 
60/2016. (III.24.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
1.  Az SZMSZ 13.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„13. § (1) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az ellátandó feladatok fajtái és 
jellege alapján a következő (ügy) osztályokra, mint belső munkaszervezeti egységekre 
tagolódik: 

- Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
- Számviteli Osztály 
- Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
- Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztály 
- Csépai Kirendeltség.”  

 



2.  Az SZMSZ 19. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Az SZMSZ 1. mellékletében szereplő vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök 
felsorolásában a Pénzügyi Osztály osztályvezető munkakör megnevezés helyett az alábbi két 
megnevezéssel egészül ki: 

 Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezető munkakör 
 Számviteli Osztály osztályvezető munkakör 

 
4. Az SZMSZ 2. mellékletében szereplő, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
egységeinek feladatköri jegyzéke 3. pontja helyébe (Pénzügyi Osztály helyébe) jelen határokat 
mellékletének 1. pontja (Pénzügyi és Adóügyi Osztály feladatköri jegyzéke) lép. 
 
5. Az SZMSZ 2. mellékletében szereplő, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
egységeinek feladatköri jegyzéke 4. pontja (Csépa kirendeltség feladatköri jegyzéke) egyel nagyobb 
számozást (5. pont) kap, ezzel egyidejűleg 4. pontként a jelen határozat mellékletében szereplő 2. 
pont (Számviteli Osztály feladatköri jegyzéke) lép. 
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Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai 
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester 
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
- Csépa Község Önkormányzata 
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
- KKÖH Számviteli Osztály 

 
Szabó Károlyné képviselő: több betegtől érkezett jelzés, hogy az ügyeletes orvos nem jön ki 
hívásra. Legutóbb is olyan eset történt, hogy telefonon antibiotikum beszedését javasolta, 
(keressen valami maradék gyógyszert a beteg), közben a beteg súlyos állapotban volt. Lehet, 
hogy a hívások 70 %-a nem sürgős. Azonban ki kell tudni szűrni, mi a sürgős, és mi nem. 
Egészségügyi dolgozó, aki nagy tapasztalattal van tette a bejelentést, nem volt félreérthető, 
mégsem jöttek ki, így a beteg azóta is nagyon súlyos állapotban van. Március 17-én történt a 
bejelentés, az ügyeletes orvos Dr. Dékány György volt. A beteg a mulasztás miatt ki is 
vérezhetett volna. 
 
Fialka György polgármester: Az időpont és a név megjelölésével az értesített orvos felé tett 
bejelentés körülményeit le kell írni, az orvosi ügyelet gesztora Molnár Bálint polgármester úr 
felé el kell küldeni. Kérjük, hogy vizsgálják ki, és a vizsgálat eredményéről kérjük 
tájékoztatást. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: május 1-re tervez-e az ön kormányzat valamilyen 
rendezvényt, nekünk milyen dolgunk lesz? 
Fialka György polgármester: május 1-jén tudomásom szerint civil szervezet tervezett rendezvényt, 
önkormányzatunknak nincs feladata benne. A feljegyzett témakörökben véleményt cseréltünk, van-e 
még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm munkájukat és jelenlétüket a testület 
zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 

   polgármester         jegyző 


