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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. MÁJUS 19-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester (később érkezett) 
   Szabó Károlyné  képviselő (később érkezett) 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol: 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt  ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Külön köszöntöm Mészáros 
Mária igazgatónőt és Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető asszonyt, valamint 
intézményvezetőinket! Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult 
képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Kovácsné Németh Mária, Havrilla 
Sándorné és Szabó Károlyné képviselő még nem érkezett meg. Határozatképesek vagyunk.. 
Megállapítom 4 igen szavazattal a napirendi javaslatot, a testület elfogadta. 
 

92/2016.(V.19.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. május 19-ei ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
 
Fialka György polgármester: költségvetésünk elfogadása után mindenki tudja és teszi a 
dolgát, különösebb események nem történtek.  
Az elmúlt testületi ülésünk óta részt vettünk a Szent Márton Társulás előadásán. 
26-án Bácsvíz megbeszélés volt szennyvízelvezetés jogi témájában. A csongrádi kommunális 
kft-vel bérleti díj megfizetésével kapcsolatos ügy nem ért végett. A harmadik félnek átadott 
vizet a kft szedi be, a szerződés szerint a Bácsvíz kifizette, de a bírósághoz fordult. Kértem, 
ebben a vitában mi ne vegyünk részt. 
(Havrilla Sándorné alpolgármester asszony megérkezett) 
A Bácsvíz éves beszámolója ülésén vettem részt, mivel a felügyelő bizottság tagja vagyok. 
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9-én honosítási ünnepség volt Szép Gábor tette le előttem esküjét. 
(Szabó Károlyné képviselő megérkezett) 
Megállapítom a szavazásra jogosult képviselők száma 6 főre emelkedett. 
12-én Bácsvíz éves közgyűlésen vettem részt, a Zrt az ország 4. legnagyobb vízszolgáltatója 
gazdasági erejét tekintve.  
Az árvízi emléktúra egyeztetése megtörtént polgármesteri szinten, valamennyi település 
támogatja. A konkrét feladatokat a szervezők egyeztetik. 
Pigniczki Árpád képviselő úr vezetésével végezzék el az engedélyek beszerzését is. Egy hét 
múlva azok a személyek jönnek megbeszélésre, akik a feladatra megbízást kapnak. 
Bencsik József csépai lakossal egyeztettem, Csépán szociális szövetkezetet szeretnének 
építeni. 4 lakóingatlanra és földterületre lenne szükség. Az a kérésem, hogy elképzeléseit írja 
le.  
Anyagi helyzetünket tekintve 2,6 millió forint van a számlánkon. 
Néhány gondolatban mutattam be önkormányzatunk jelenlegi dolgait, hozzászólás, kérdés 
van-e, amennyiben nincs kérem jelezze, aki elfogadta a tájékoztatót! Megállapítom a testület 
elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 

II. napirend 
 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
és új önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Fialka György polgármester: szóbeli kiegészítésre kérem kirendeltségvezető asszonyt! 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: szociális rendeletünk 2. alkalommal kerül a testület elé. 
Az előzőhöz képest minimális változás van, a gyógyászati segédeszköz kérelmek benyújtási 
határideje módosul. 
A lakáskarbantartási támogatás formája utófinanszírozott. 
A környezetvédelmi támogatást régen 20 fő részére állapították meg, most csak 10 fő részére 
lesz nyújtható ez a támogatási forma. 
Az elhanyagolt telkek, ingatlanok közül évente 5 –öt tennénk rendbe, a környezet- és 
közrendvédelmi bizottság javaslatát figyelembe véve. Több módosítás is történt ezért 
szükséges egyuttal a régi rendeletünk hatályon kívül helyezése is. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdésük? Nincs, hozzászólásuk? Ha az új formájában 
elfogadják a szociális rendeletünket, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a szociális rendeletét. 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2016. (V.20.) rendelet 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról 

 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontjában, a 26. §, a 62.§ (2) bekezdésében, és a 
132.§ (4) g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint az önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) Csépa község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a 
letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint hontalan személyekre, és a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre. 
 

b) Csépa Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 
igénybevételekor nyilatkozatában Csépa község közigazgatási területét tartózkodási helyként 
jelöli meg. 

 
(2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a következő pénzben és természetben nyújtott támogatásokra 
és személyes gondoskodásra. 
 
(2) Pénzben nyújtott támogatások: 

a) rendkívüli települési támogatás 
b) települési lakásfenntartási támogatás 
c) gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 
d) képzési, továbbképzési támogatás 
e) lakásfelújítási támogatás 

 
(3) Természetben nyújtott támogatások 

a) környezetvédelmi támogatás 
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b) köztemetés 
c) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 

 
(4) Személyes gondoskodás 

a) szociális étkezés 
b) házi segítségnyújtás  
c) bentlakásos ellátás 

 
2. A hatáskör 

 
3.§ 

 
(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról a 
(2), (3), (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. 
(2) A köztemetésről átruházott hatáskörben, a polgármester dönt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 48.§-a alapján. 
(3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások a rendelet 10-12.§-ai alapján kerülnek 
megállapításra. 
(4) Települési lakásfenntartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 

3. Pénzbeli és természetbeni támogatások 
 

4. § 
Rendkívüli települési támogatás 

 
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen: 
 a) betegség, kórházi kezelés esetén, 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
 f) lakásfenntartás költségeihez, 
 d) elemi kár esetén 
 e) talajterhelési díj kifizetéséhez 
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező családjában 
az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át, egyedül élő 
esetén annak 200%-át nem haladja meg. 
(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – a (4) és (8) bekezdés 
kivételével - alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet, azzal, hogy egy család részére egy naptári éven 
belül legfeljebb 2 alkalommal nyújtható támogatás.  
(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás összege 30.000 Ft. 
(5) Hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is 
megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a támogatás összege maximum 
20.000 Ft-ig terjedhet. 
(6) Az e paragrafusban szabályozott rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátásként 
is nyújtható, elsősorban étkeztetés, tüzelősegély, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítése 
céljából. 
(7) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani, annak elbírálására a benyújtást követő testületi ülésen kerül sor. 
(8) A talajterhelési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a kérelmező által 
a tárgyévben befizetett talajterhelési díj összegét. 
 

5. § 
Települési lakásfenntartási támogatás 
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(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható. 
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át. 
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege: 

a) 2.000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

b) 1.000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. 
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtását követő 
hónapjának első napjától illeti meg. 
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosulnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(7) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 
csatolva hozzá az ingatlanban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek lakcímkártyájának 
másolatát. 
(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének házipénztárból kerül 
kifizetésre. 
(9) Települési lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások tagjai a rendelet 4.§ (1) f) pontja 
alapján nem részesíthetők támogatásban. 
 

6. § 
Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 

 
(1) Támogatás nyújtható a kérelmező életminőségét javító gyógyászati segédeszköz vásárlásához. 
(2) Gyógyászati segédeszköz vásárlásához támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150%-át, 
egyedül élő esetén annak 250%-át. 
(3) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz árának 50%-a, de legfeljebb 50.000 Ft. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyógyászati segédeszközre vonatkozó árajánlatot. 
(5) Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 3.  melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani 
(7) A kérelmek beadási határideje szeptember 30. 
(8) A kérelmeket a Képviselő- testület a beadási határidő követő testületi ülésen bírálja el.  
 
 

7. § 
Képzési, továbbképzési támogatás 

 
(1) Képzési, továbbképzési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át, egyedül élő esetén 
annak 250%-át, valamint a  képzés, továbbképzés közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok ellátását szolgálja. 
(2) A Képviselő-testület képzési, továbbképzési támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt részesít, 
a támogatási összeg mértéke legfeljebb 80.000 Ft/fő félévente. 
(3) A támogatási összeg tandíj megfizetésére vagy tankönyvvásárlásra fordítható. 
(4) A támogatási összeg felhasználásáról a pályázó köteles számlával elszámolni. A támogatások 
kifizetése utólag a jogosult által történő kifizetést igazoló számla benyújtásával történik.  
(5) A képzési, továbbképzési támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(6) A képzési, továbbképzési támogatására irányuló kérelmeket a rendelet 4. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani, csatolva a jogviszony igazolást. A kérelem elbírálására a beadási 
határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. 
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8. § 
Lakásfelújítási támogatás 

 
(1) Támogatás nyújtható lakóingatlanon történő javítási, építési, szerelési munkák (a továbbiakban: 
felújítás) elvégzésére.  
(2) Lakásfelújítási támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel rendelkező lakos, akinek a családjában 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg és 5 évnél hosszabb ideje az 
ingatlan tulajdonosa és a felújítandó ingatlanba 5 éve lakóhellyel rendelkezik.  
(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
(4) A támogatást Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan felújítására kérhető. 
(5) Egy ingatlanra legfeljebb egy lakásfelújítási támogatás nyújtható, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. 
(6) A lakásfelújítási támogatás egymást követő öt naptári éven belül egy alkalommal adható. 
(7) A támogatás iránti kérelmet utólag, a kérelem beadását megelőző 1 éven belül elvégzett 
munkálatok támogatására lehet benyújtani. 
(8) A Képviselő-testület lakásfelújítási támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt részesít, a 
támogatási összeg mértéke legfeljebb a felújítás számlával igazolt összegének 50 %-a de legfeljebb 
50.000 Ft. 
(9) A lakásfelújítási támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(10) A lakás felújítási támogatására irányuló kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a felújítás számláját, annak elbírálására a 
beadási határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. 
 

4. Természetben nyújtott támogatások 
9. §  

Környezetvédelmi támogatás 
 

(1) Az önkormányzat 150.000 Ft értékben átvállalhatja azon háztartások szennyvízhálózatra való 
csatlakozását, amelyeknek a kirótt talajterhelési díj megfizetése létfenntartását veszélyezteti. 
(2) Környezetvédelmi támogatás arra az állandó lakóhely szerinti ingatlanra igényelhető, ahol a 
kérelmező életvitelszerűen él. 
(3) A kérelmeket a képviselő-testület évente egy alkalommal bírálja el, a környezetterhelési díj 
összegének, és a háztartás jövedelmének figyelembe vételével, a beadási határidőt követő testületi 
ülésén. 
(4) A kérelmek beadási határideje május 31.  
(5) A környezetvédelmi támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A környezetvédelmi támogatásban részesített háztartások tagjai a megállapító határozatot követő 2 
évig nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban, az 1.§ (2) bekezdésének kivételével. 
(7) A Környezetvédelmi támogatás kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani. 
 

10. § 
Elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 

 
 
(1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő elhanyagolt, gondozatlan 
ingatlanon lévő romos ingatlan bontására, romeltakarításra kérhető. 
(2) Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki a 10 § 
(1) bekezdésben meghatározott ingatlannal rendelkezik.  
(3) Egy ingatlanra legfeljebb 200.000 Ft mértékben nyújtható támogatás. 
(4) Évente legfeljebb 5 ingatlantulajdonos támogatható, a Képviselő testület a Környezet- és 
Közrendvédelmi Bizottság javaslatát figyelembe véve, a beadási határidőt követő testületi ülésen dönt. 
(5) A támogatási összeg a csépai Gazdasági Ellátó Szervezet által nyújtott géphasználatra fordítható. 
(6) Az elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó kérelem beadási határideje minden év május 31. 
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(7) Az elhagyott telkek rendbetételére  irányuló kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lapját, annak 
elbírálására a beadási határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. 
 

11. § 
Köztemetés  

 
A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt 
személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 
5. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó 

általános eljárási szabályok 
 

12. § 
 

(1) A szociális támogatások iránti kérelmet a Kirendeltségen lehet előterjeszteni írásban, az erre 
rendszeresített igénylőlapon. 

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárást az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez a 
rászoruló személyről. 

(3) A támogatás folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. 
(4) Nem állapítható meg rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli települési támogatás 

annak, akinek Csépa Község Önkormányzata és intézményei felé lejárt határidejű tartozása, 
hátraléka van. 

 
13. § 

 
(1) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített 
igénylőlapon a személyi adatokat /név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, eltartottak száma, 
munkahely, / a családi viszonyokat és a jövedelmi helyzetet, vagyoni helyzetet. 
Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek külön-külön személyenként büntetőjogi 
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmükről. 
 
(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemhatárok megállapításához: 
 

a) a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző egy 
hónap jövedelemigazolása, 

b) a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző egy év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. 

c) Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknél igazolásként, az őstermelői betétlapon 
bejegyzett jövedelem elfogadható. 

 
(3) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy 
vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát illetően, meg lehet 
kérni a NAV illetékes Megyei Adóigazgatóságát az érintettek személyi jövedelemadó alapjának 
igazolására. 
 

 
 

14. § 
 
(1) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sztv-ben meghatározott hatásköreinek 
részleges gyakorlását e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesterre 
ruházza át. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő – testület utasítást adhat, a hatáskörök 
bármelyikét visszavonhatja. 
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(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör jogosultja köteles a következő 
testületi ülésen beszámolni a képviselő-testületnek. 
(3) Az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
(4) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet 
készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett iratokból az 
igénylő körülményei ismertek. 
(5) A körülmények tisztázása során az igénylő a Kirendeltséggel köteles együttműködni, amennyiben 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani. 
 

6. Személyes gondoskodás 
 

15. § 
Szociális rászorultság 

 
(1) szociálisan rászorultak akik: 

 a) koruk, 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk,  
 d) pszichiátriai betegségük, 
 e) szenvedélybetegségük, vagy 
 f) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen 
– gondoskodni nem tud. 
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt lehet 
étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
teljes nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét, illetve aki 
családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
másfélszeresét.  
 

16. § 
Szociális étkeztetés 

 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Az étkeztetés - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - az Egyesített Szociális 
Intézmény biztosítja 

 a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
 b) elviteli lehetőséggel, 
 c) indokolt esetben házhoz szállítással.  
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(3) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló 
jövedelemigazolást és orvosi igazolást az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az 
étkeztetési ellátás igénybevételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről. 
(4) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 

17. § 
Házi segítségnyújtás 

 
(1) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: 

a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra, 
b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködésre, 
c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában. 

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében 
működő házi gondozó szolgálata útján biztosítja.  
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, 
jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 
(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 
 

7. Szakosított ellátások 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
Idősek Otthona – bentlakásos ellátás 

 
18. § 

 
(1) Idősek otthonában való elhelyezésre jogosult elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki 
önmaga ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondoskodni,  

a) ha otthonában történő ellátása az alapszolgáltatások keretében, illetve családjában sem 
biztosított, 

b) akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
c) aki nem szenved olyan pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben, ami miatt idősek 

otthonában nem gondozható. 
(2) Az idősek otthonában történő ellátást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény Idősek 
Otthonában biztosítja. 
(3) Az Idősek Otthonában az önkormányzat 21 férőhelyen átlagos szintű, ápolást, gondozást nyújtó 
ellátást működtet. 
(4) Az ellátást bejelentett csépai lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe. Amennyiben az elhelyezésre 
várakozók között nincs csépai lakos, abban az esetben csépai bejelentett lakcímmel nem rendelkező 
igénylő is felvételt nyerhet. 
(5) Az Idősek Otthona igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az 
intézményi elhelyezést megelőzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet melléklete szerinti adatlap felhasználásával 
elvégzi az előgondozást.” 
(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel 
megállapodást köt. 
(7) Az intézményi jogviszony megszűnése  

- jogosult vagy törvényes képviselője kezdeményezésére 
- másik intézményben történő elhelyezés indokolt (pl. betegség) 
- a jogosult a házi rendet súlyosan megsérti 

(8) Az intézményi jogviszony megszűntetése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az 
intézményvezető döntése ellen a jogosult, vagy törvényes képviselője a képviselő-testülethez 
fellebbezéssel élhet. 
(9) Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet határozza 
meg. 
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8. Vegyes rendelkezések 
19. § 

 
(1) Az önkormányzat szociális tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében együttműködik 
más szervekkel, elsősorban: 

- gyermekintézményekkel 
- ESZI-el 
- az érdekvédelmi, karitatív és egyéb civil szerveződésekkel, 
- Vöröskereszttel, 
- egyházakkal, 
- területi munkaügyi központtal, 
- közüzemi szolgáltató vállalatokkal, pénzintézetekkel,  
- kisebbségi önkormányzattal  

(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával segítik a 
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a 
felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését. 
 

9. Záró rendelkezések 
20. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a Csépa Községi Önkormányzat 2/2015.(II.19.) önkormányzati 
rendelete. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester               jegyző 
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…/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet1 

 

KÉRELEM 

Települési támogatás megállapításához 

 

I. Az igénylő adatai:  

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:  

Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________  

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  

 

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  

 

 

2./ Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

egyedülálló (hajadon, nőtlen)  

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  

házastársától külön élő  

elvált  

özvegy  

 

3./ Lakóhely: __________________________________helység  

_________________________________utca________sz. 

Tartózkodási hely: ___________________________________helység  

_________________________________utca________sz. 
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4./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
II. A települési támogatás igénylésének indoka:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma 
jelölhető meg. )  

 a) betegség, kórházi kezelés 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
 e) lakásfenntartás költségeihez 
 f) elemi kár miatt 
 g) talajterhelési díj kifizetéséhez 
 h) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
 
kérem. 
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III. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő 
egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból,  
munkavégzésre  
irányuló egyéb  
jogviszonyból  
származó jövedelem  
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni  
vállalkozásból  
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres  
pénzbeli ellátás  
(FHT, RSZS, ápolási  
díj, stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó  
vagyontárgyak  
értékesítéséből,  
vagyoni értékű jog  
átruházásából  
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás,  
baleseti nyugellátás,  
egyéb nyugdíjszerű  
ellátások 

      

5. A gyermek  
ellátásához és  
gondozásához  
kapcsolódó  
támogatások (GYES,  
GYED, GYET,  
családi pótlék,  
gyermektartás díj,  
stb.) 

      

6. Munkaügyi  
szervek által  
folyósított rendszeres  
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld és  
bérbeadásából  
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.:  
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _____________________ Ft/hó.  

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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IV. Egyéb nyilatkozatok:  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli.  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 
szövegrészt áthúzással törölni!)  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
 



16 
 

…/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
 

KÉRELEM 
lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 
 

I. Személyi adatok 
 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:  
 
Neve:.............................................................................................................................................  
 
Születési neve:...............................................................................................................................  
 
Anyja neve: ..................................................................................................................................  
 
Születés helye, ideje: .................................................................................................................... 
 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………. 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 
  
E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………... 
  
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő  
 
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  
 

Név Születési helye, ideje   Anyja neve TAJ szám 
    

    

    

    

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  

 A. B. C. 
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III. Lakásviszonyok  
 
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2  
 
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………..……………..  
 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),  
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
 
Csépa, 20................................................  
 

..........................................................................  
                                                                                                     kérelmező aláírása  
 

 A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 
1. 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 
2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

      

3. 
 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       
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…/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet2 

 
 

KÉRELEM 

Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatáshoz 

 
1.Személyi adatok 
 
1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 
1.1.1. Neve: ................................................................................................................. 

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................... 

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................... 

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................. 

1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................... 

 
1.2. A kérelmező családi állapota (a megfelelő helyre tegyen X-et): 

�  egyedülálló 

�  nem egyedülálló 
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2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 
 
 A B C 
1. A jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A családban élő közeli hozzátartozók 

 
2. 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

 
3. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

 
4. 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: gyermekgondozási díj 
(GYED), gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

 
5. 

Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(pl: rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

 
6. 

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      

 
7. 

Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

      

 
8. 

 
Összes jövedelem 

      

 
2.1. A kérelem háziorvosi és gyógyszertári igazolással együtt érvényes. 
2.2 Gyógyászati segédeszköz megnevezése, ára:……………………………………………. 
 
3. Nyilatkozatok 
 
3.1. Kijelentem, hogy 
3.1.1. Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) Ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 
3.1.2. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
3.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Csépa, …………………………………… 
 
  ......................................................  
 kérelmező aláírása  
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…/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet3 
 

 
KÉRELEM KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 

 

KÉRELMEZŐ NEVE: _________________________  

TAJ száma: ___________________________________ 

Szül. hely, év, hó, nap: ______________________________  

Anyja neve: ________________________ 

Lakóhely:__________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely: ___________________________________________________________ 

Életvitelszerű lakcím (ahol ténylegesen lakik): 

______________________________________________ 

 
Családi állapota: /megfelelő rész aláhúzandó/ 

egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt  

 

A kérelmező családjában együtt élő közeli hozzátartozók száma (kérelmezővel 

együtt):………………….. 

 
  Név  Születési hely, 

idő 
Taj száma Anyja neve Tárgyév 

szeptemberében 
melyik osztályba 

lép 

Jelölje X-el 
melyik 

gyermekére 
igényli a 

támogatást 
- házastársa,   
   élettársa 

         

 - gyermekei          

           

           

           

 
 
 
 
 
JÖVEDELMI ADATOK 
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A jövedelem típusa Kérelmező  Házastársa (élettársa) 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

      
 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

4. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (pl: rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balett művészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások  

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. Összes jövedelem  

      

 
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár 
által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizhető.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Csépa, ………………………………………………. 

                                                                                                       ………………………………………. 

                                                                                                                     kérelmező aláírása 
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…/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 

 

Lakás felújítási támogatás iránti kérelem 
 

Kérelmező neve :  …………………………………..    Szül.neve.:…………………………… 
TAJ száma: .……………………………………. 
Anyja neve        :  …………………………………   Családi állapota : ………….…………. 
Szül. helye, ideje  ………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye          :  …………...……………………………………………. mióta …………….. 
Tartózkodási hely : …………………………………………………….…. mióta ………….…. 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen  vagy a tartózkodási helyemen élek.  
( A megfelelő rész aláhúzandó.)  
 
                                     A kérelmezővel közös lakásban élő közeli hozzátartozók: 
 
           Név                        Szül.idő            Anyja neve                 Rokoni kapcsolata               Jövedelme 
 
1 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, haszonélvező, egyéb: …………….. 
Lakás szobáinak száma: ……….. alapterülete: ……… … komfortfokozata: …………………. 
 
Milyen célból kéri a támogatást: 
 
………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………... 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a jogosultság megállapítása és 
teljesítése céljából kezeljék, továbbá az eljáró hatósághoz való továbbításához. 
 
C s é p a …………………………………. 
                                                                                                          
                                                                                                           ………………………………… 
                                                                                                                     kérelmező aláírása 
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III. Napirend 
Előterjesztés az „Alapítvány Csépa Községért” Alapítvány alpító okiratának 
módosítására 

 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az önkormányzat azt tervezi, hogy a tulajdonában lévő 
balatonszárszói ingatlan üzemeltetését átadja az alapítványnak. Ennek előkészítésére kell 
felkészülni az Alapítványnak és ehhez szükséges az alapító okirat módosítása. 
 

Fialka György polgármester: Alkalmassá kell tenni az alapítványt erre a feladatra. Az 
"Alapítvány Csépa Községért" alapítvány alapító okirata szerint elsősorban a község 
hagyományainak, történelmi értékeinek megóvása miatt hozták létre 1991-ben. Az alapító 
okirat módosítására van szükség, melyhez írásos előterjesztés készült. Két feladatkörrel 
egészül ki: lakás- és helyiséggazdálkodás, -turizmussal kapcsolatos feladatok 
Aki az alapító okirat módosítására tett javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta az alapító okirat módosítására tett 
javaslatot. 
 
 
93/2016. (V.19.) határozat 
Az "Alapítvány Csépa Községért" Alapítvány alapító okiratának módosításáról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az "Alapítvány Csépa Községért" 
Alapítvány alapító okiratának módosítására tett javaslatot elfogadta. 
 
Az alapító okirat módosítását jóváhagyja, melynek aláírásával Fialka György polgármestert 
megbízza. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Alapítvány Kiss Magdolna kuratórium elnöke 
  2./ Fialka György polgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Az alapító okirat 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
 
- lakás- és helyiséggazdálkodás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 9. pontja alapján minősül közfeladatnak. 

- turizmussal kapcsolatos feladatok; 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 13. pontja alapján minősül közfeladatnak. 
 
Kelt: Csépa, 2016. május 19. 
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……………………………………. 
Csépa Községi Önkormányzat alapító 

Képv: Fialka György polgármester 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
……………………………………………………………………….. 
Tanú neve, pontos lakcím 
 
………………………………………………………………………... 
Tanú neve, pontos lakcím 
 
 
Fialka György polgármester : aki az "Alapítvány Csépa Községért" Alapítvány Alapító 
okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, kérem kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta az alapító okirat módosítására 
tett javaslatot. 
 
94/2016. (V.19.) határozat 
Az "Alapítvány Csépa Községért" Alapítvány Alapító okiratának elfogadása 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az "Alapítvány Csépa Községért" 
Alapítvány Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Alapítvány Kiss Magdolna kuratórium elnöke  
  2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
  3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Alapítvány Csépa Községért 
egységes szerkezetbe foglalt 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

Csépa Község Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. 
§-ai alapján az alábbi közalapítvány létrehozását határozta el, tartós közérdekű cél 
megvalósítása érdekében, melynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) szerinti továbbműködéséről, az alapító okirat ehhez, valamint az alapítvány 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznúvá minősítéséhez szükséges módosításáról és a 
2006. évi LXV törvény szerinti továbbműködéséről, az alábbi, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el: 
 
1./ Az alapítvány neve: Alapítvány Csépa Községért 
2./ Az alapítvány székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 
3./ Az alapítvány célja: 
 

 A község hagyományainak, történelmi értékeinek a megóvása, ápolása, 
 A közművelődési, közoktatási, egészségügyi és szociális intézmények szakellátási 

színvonalának emelése, 
 A község érdekében működő öntevékeny csoportok, körök, egyesületek működésének 

segítése, tehetséggondozás, 
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 Segíteni a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztését, 
 Környezetünk védelmének segítése, a testkultúra fejlesztése a sportegyesületen belüli 

és kívüli személyek tekintetében. 
 lakás- és helyiséggazdálkodás 

  turizmussal kapcsolatos feladatok; 

Az alapítvány közhasznú szervezet. 
 
Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a működésével az alábbi 
közfeladatokat szolgálja, és ezek megvalósításának szolgálatában a következő közhasznú 
tevékenységeket végzi:  
 
 
- A község hagyományinak történelmi értékeinek megóvása: 
A kulturális örökség helyei védelme, mely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontja alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány a településen lévő kulturális örökségek  megóvásához anyagi 
támogatás nyújt. 
 
- A közművelődés, közoktatás, egészségügyi és szociális intézmények szakellátási 
színvonalának  emelése. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. Tv. 26. § (1) bekezdés szerinti pedagógiai 
program megvalósításának segítése. Ennek érdekében az alapítvány az oktatást szolgáló 
eszközök, felszerelések vásárlásával támogatást nyújt az oktatási intézményeknek. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. 
pontja alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány a község egészségügyi intézményének támogatást nyújt az 
egészséges életmód segítését szolgáló eszközök vásárlásához. 
 
- A község érdekében működő öntevékeny csoportok, körök, egyesületek működésének 
segítése, tehetséggondozás 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a)-b) és pontja 
alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány támogatja a község rendezvényeinél közreműködő öntevékeny 
csoportokat, köröket, egyesületeket. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. Tv. 27. § (5) bekezdés szerinti tehetséggondozás 
segítése tanulmányi versenyek jutalmazásának biztosításával. 
 
- Segíteni a község gazdasági, infrastrukturális fejlesztését. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 1. 
pontja alapján minősül közfeladatnak. 
Ennek érdekében az alapítvány a település fejlesztését érintő pályázatokon részt vesz. 
 
 
- Környezetünk védelmének segítése, a testkultúra fejlesztése a sportegyesületen belüli és 
kívüli személyek tekinttében. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. 
pontja alapján minősül közfeladatnak. 



26 
 

Ennek érdekében támogatja a környezetünk tisztántartásáról szóló tájékoztatók kiadását, és az 
ehhez kapcsolódó programok megszervezését.   
Sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai alapján az alapítvány a szabadidősport 
gyakorlásának feltételeinek megteremtésével, támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a 
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját. 
- lakás- és helyiséggazdálkodás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 9. pontja alapján minősül közfeladatnak. 

- turizmussal kapcsolatos feladatok; 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 13. pontja alapján minősül közfeladatnak. 
 
4./ Az alapítvány jogi személy. 
 Képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. 
 
 Az alapító megnevezése:  Községi Önkormányzat 
     5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 

Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai 

a) Az alapító mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, illetve 
módosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása, illetve az alapítvány 
átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseit külön határozatban hozza meg, az 
alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
egyidejű aláírásával. 
 
b) Az alapító – személyi kérdések kivételével – a döntéshozatali jogát a kuratórium 
véleményének előzetes kikérésével gyakorolja. Az alapító ennek keretében határozatának 
tervezetét véleményezésre megküldi a kuratórium elnökének, aki köteles a tárgykörben a 
testület ülését összehívni, és arra az alapítót meghívni, aki az ülésen tanácskozási joggal részt 
vesz. A testület véleményezési jogát saját ülésén gyakorolja. Amennyiben a testület 
határozatképtelen, vagy döntést hozni e tárgyban nem tudott, az alapító döntéshozatalának ez 
akadályát nem képezi.  A kuratórium, üléseinek e részei, e tárgyú döntései, illetve az ülés e 
részeinek jegyzőkönyvei nyilvánosak. 
 
c) A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót munkájáról, 
különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. Az alapítónak joga 
van továbbá az alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és 
a kurátoroktól felvilágosítást kérni. 
 
5./ Az alapítványi célra rendelt alapítványi vagyon mértéke: 
                     500.000,- Ft, azaz ötszázezer Ft. 
 
6./ Az előző pontban meghatározott alapítványi vagyon felhasználása: 
300.000,- Ft, azaz háromszázezer Ft törzsvagyon, melynek csak a kamata használható fel, 
míg a további része teljes mértékben felhasználható. 
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Az Alapítvány felhasználható vagyonának felhasználása történhet a kuratórium 
kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a 
benyújtott egyedi kérelmek támogatásával. 
 
Az alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás útján történő odaítélésének szabályai a 
következők: 
A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 
lehetséges körét, a pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre 
meghatározott körben közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi 
kellékeit, a felosztandó összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az 
egy pályázó által megszerezhető maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, 
módját és beküldésének határidejét, a pályázat elbírálásának szempontjait, határidejét és az 
eredményről szóló értesítés módját.  
 
A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben kell 
közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel a Csépai Napló újságban, illetve az 
alapítvány honlapján történik.  
A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az elbírálásra kijelölhet egy vagy több, a 
pályázóktól független kurátort (bíráló, illetve bíráló bizottság). A pályázatokat a benyújtási 
határidő lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és 
szakszerűség követelményeinek figyelembe vételével, a meghirdetett bírálati szempontok 
alapján. A bírálat eredményéről minden pályázót igazolható módon értesíteni kell, továbbá a 
pályázati eredményeket (mint a kuratórium határozatait) az alapítvány honlapján nyilvánosan 
is közzé kell tenni. 
 
Az alapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb 
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban 
foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha 

- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és 
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás 

részletes rendjét. 
 
7./ Az alapítvány céljára rendelt készpénz összeget az alábbi pénzintézet elkülönített 
bankszámláján kell kezelni. 
 Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Csépai Kirendeltsége 
 Csépa, Béke u. 118/a. 
 Az alapítvány számlaszáma: 69800023-15200691 
 
8./ Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet 
az Alapítvány fő tevékenysége. A gazdasági-vállalkozási tevékenység csak a célok 
megvalósításával közvetlenül összefüggő tevékenység lehet, és csak a célok megvalósítása 
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhető. Az ilyen tevékenység végzéséből 
származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át. E tevékenység végzése 
nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve sem közhasznú, sem alapcél szerinti egyéb 
tevékenységét. A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, az csak az alapító 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítható. 
 
9./ A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
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10./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. 
 
11./Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő. A 
kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét 
az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki, a kijelölés elfogadásától függően.  
 
 Az Alapítvány – új Ptk. hatálya alá áttéréskori – Kuratóriumának tagjai:  
1. Kiss Magdolna  - a Kuratórium elnöke 
2. Pintér László     - a kuratórium elnökhelyettese 
3. Papp Erzsébet    - a kuratórium tagja 
 
A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 
A kurátor megbízatása megszűnik: 
- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  
- a kurátor halálával, 
- a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi 
kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A 
lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
- a kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort indokolt határozatával akkor hívhatja 
vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával 
közvetlenül veszélyezteti. 
 
12./ Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 
A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben 
kell lenniük. 
Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 
olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 
Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 
többségben. 
Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 
évig –, 
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
13./ A kuratórium hatásköre: 
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A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül – az alapítvány vagyonának 
felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapítvány cél szerinti 
juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról.  
Elfogadja az alapítvány éves költségvetését, éves számviteli beszámolóját, annak kiegészítő és 
közhasznúsági mellékletével együtt. Előzetesen véleményezi az alapító döntéseinek tervezetét, 
a személyi kérdések kivételével. 
14./ A kuratórium működésének szabályai 
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik.  
A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a 
cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkeztétől számított nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha 
e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, vagy ennek teljesítésében tartósan 
akadályoztatva van, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja,  
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az 
ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai 
küldemény, visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 
kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az 
ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is. 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen 
összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A 
Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A kuratórium az éves számviteli beszámolót 
(annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletét is ideértve), valamint az alapítvány 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót egyhangúlag  fogadja el.  
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
15. Felügyelő Bizottság 
Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért az alapító a vezető 
szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot meghaladja, jelen 
alapító okirat módosításával egyidejűleg létrehozza a vezető szervtől elkülönült felügyelő 
szervet. 
 
 
 
 
16. A közhasznú működéssel összefüggő egyéb előírások 
 
16.1 A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a 
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 
határozatokat sorszámmal ellátva. 
A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva 
kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja 
el. 
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16.2. A Kuratórium a döntéseit meghozataluk időpontját követő két héten belül írásban – 
igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint azokat az Alapítvány internetes honlapján 
(www.csepa.hu) nyilvánosságra hozza. 
 
16.3. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén 
– az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki 
betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
 
17. A Kuratórium a www.csepa.hu címen fellelhető internetes honlapján nyilvánosságra 
hozza a következő adatokat: 
- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, 
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói az 
előzetes értesítési időköz megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium 
döntései), 
- az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások 
bárki által megismerhetőek; 
- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  
 
18. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. Az Alapítvány 
esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 
hozzájárulása mértékéig az Alapítót, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó 
vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani. 
A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 
 
19. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 350/2011. (VII.30.) Korm rendelet, továbbá 
az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell 
eljárni. 
 
20. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Szolnoki  Törvényszék nyilvántartásba 
vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés 
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  
 
21./ Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke, és egy 
kuratóriumi tag együttesen rendelkezik 
 
22./ Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki szabadon csatlakozhat pénzbeni, vagy természetbeni 
adománnyal, amennyiben az alapítvány céljával egyetértve elfogadja a jelen alapító okirat 
rendelkezéseit. 
 
A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat. 
 
23./  Az alapítvány határozatlan időre létesül. Az alapító okiratot, a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalat szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában – Csépai Napló - közzé kell 
tenni.  
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24./ A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet. 
 
25./ A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. 
 
26) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény; és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény rendelkezései irányadók. 

 
Alulírott, mint az alapítvány alapítója igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. 
§ (2) bekezdése alapján, a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az alapító okirat módosítása alapján hatályos tartalomnak. 

 
 
 
 

Csépa Község Önkormányzata alapító 
                                                      Fialka György polgármester 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
……………………………………….. 
Tanú neve, pontos lakcím 
 
………………………………………… 
Tanú neve, pontos lakcím 
 

IV. Napirend 
Tájékoztató a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Fialka György polgármester: a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót minden 
évben megtárgyalja testületünk. Szóbeli kiegészítést kíván-e a készítő tenni? Nem. 
A képviselő testület tagjainak van-e kérdése a leírtakhoz? Nincs. Amennyiben nincs 
hozzászólás sem, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
95/2016. (V.19.) határozat 
a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. Elismeri és megköszöni az e területen tevékenykedők 
munkáját. 
 
Erről értesül: 1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
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  2./ Gyermekjóléti Szolgálat Csépa, Rákóczi u. 24. 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
V. napirend 
Tájékoztató a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének 
működéséről, tevékenységéről  
 
Mészáros Mária igazgatónő: két éve Csépa-Tiszakürt-Nagyrév háromszögben élünk. Minden 
településnek az a célja, hogy helyben maradjon iskola, bár Nagyréven 9 gyermek jár a szép nagy 
iskolába 1-4 összevont osztályba.  
Az iskolák tevékenységét diasoron kívánom bemutatni, mivel előzetesen írásban nem készült anyag, 
szóbeli előterjesztést teszek. 
A dolgozói létszám bemutatása során látszik, hogy Csépa-Tiszakürt között átfedések vannak az 
óraadások miatt. Az átminősítések lezajlottak. A szakértők meg voltak elégedve. A pedagógusok 
szakmai képzéseken is részt veszek. A tanulói létszámot tekintve 20-as létszámon felül nem nagyon 
van osztály. Hátrányos helyzet diagram áttekintése során látjuk, hogy roma nemzetiségű 57  % van. A 
grafikonban látszik, 6. osztály 42 %, 3. osztályban 87 %. Csépán jelenleg 150 tanuló van.  
Fejlesztés, tehetséggondozás : egész napos nevelés bevezetése törvényi előírás. Sok esetben jobb helye 
van az iskolában a gyereknek, mint otthon. Délutánonként nincs csellengő gyerek.  
Szakkörök: tehetséggondozás, elsősegélynyújtás, öko, informatika, felvételi előkészítő, jól működő 
énekkar.  
Versenyeken induló gyerekek jól szerepelnek, az elsősegélynyújtó versenyek 3. helyezést, 
természetismeret versenyen, járási 2. hely, Zrínyi Ilona megyei versenyen 3. helyet hoztuk el. A 
gyerekek a versenyeken gyakorlatot szereznek.  
Két művészeti iskola a szentesi Silver, testnevelés, táncoktatás, és a kunszentmártoni Zeneiskola 
kihelyezett tagozata működik nálunk. 
Táblajáték: logikus gondolkodás fejlődését várjuk tőle, a szabálykezelését fontosnak tartjuk. 
Rendezvények: komplex tanulmányi verseny Tiszakürt-Csépa 3-8 osztály műsoros est, Petőfi szavaló 
verseny, családi napok megszervezése, óvoda, iskola átmenetre odafigyelünk, hívtuk az iskolába a 
gyerekeket, nézzék meg a tanító nénik munkáját, betekintettek az iskola életébe.  Egészségnap 
keretében vendégekkel is találkozhattak. 
Nyílt tanítási napok, szakmai napok vannak, melyre más iskolából is hívunk embereket, bemutatjuk az 
értékeket, amelyek ebben az iskolában vannak. 
Járási színjátszó csoportok találkozójának az idén Csépa adott otthont. 
Kompetencia fejlesztés: országos átlag alatt vagyunk. A családi háttér figyelembe vételével azonban a 
mérés eredménye már nem olyan borzasztó.  
IKT eszközök alkalmazása: a nevelők biztonságban tudják használni.  
Pedagógusok ellenőrzése: szaktanácsadás, tanfelügyelet, pályázatok (tablet, interaktív tábla 
beszerzése), Erzsébet tábor, kirándulások szervezése. 
TÁMOP: eszközbeszerzés, képzés, gyerekek fejlesztésére vonatkoztak a támogatási célok. Út a 
szakma választáshoz egyéni megsegítése a gyerekeknek. Ennek értéke több 10 millió forint.  
Tanoda program : 50 fő ingyen jegyet kapott színházba. Módszertani tudásunkat folyamatosan 
bővítjük. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: statisztikai adatokat tekintve KLIK osztályok nyitását engedélyezi, 
pozitív szegregált iskolát hoznánk létre. Cserkeszőlőben pályázatot adnak be iskolabővítésre.  
 
Mészáros Mária igazgatónő: többször beszéltem polgármester úrral, a megyei fejlesztési tervben a 
véleményünket kikérték. A beiskolázási körzetek kialakítása irreális képet mutat. Racionalizálás volt a 
cél, minél közelebb essen a gyerek lakóhelyéhez az intézmény. A véleményezési jogommal éltem, 
dicséretet kaptam, de azóta csönd van. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az épület állagmegóvására a KLIK nem fordít költséget? 
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Mészáros Mária igazgató: tulajdonjogilag az épület az önkormányzaté. A fenntartása a KLIK-é. Ki fog 
meszelni? Kérdéses. Leginkább az bánt, hogy szép szakmai pályázatokat írunk de az infrastruktúra 
hanyatlik. 
 
Fialka György polgármester:  az állagmegóvás a használó kötelessége, mivel bérleti díjat nem fizet. 
Vannak olyan fórumok KLIK keretén belül, ahol az igazgatók megfogalmazhatják gondolataikat. 
Szeretném, ha jövőre a KLIK vezetője is részt venne az ülésen. Az első komoly problémakört a 
szervezeti keretben látom.  
A középiskolai felvételi eljárásban 50 % feladatmegoldással be lehetett jutni. Óriási visszaesés van 
országosan a követelményekben. A problémamegoldó készsége lecsökkent a gyerekeknek. Az 50 éve 
bevált módszer ma már nem jó. A gyerekek életre való felkészítése nem jó irányba halad.  
Esélyegyenlőség kérdéskörben a gyengén ellátottak zárkóztak-e fel, vagy a jobban ellátottak 
süllyedtek le? Az én tapasztalatom az, hogy lefelé ment ez az ív. 
A délutáni iskolában garantált a másnapra való felkészülés, vagy a gyerek egy idő után a telefonon 
játszik? Ekkor nem célszerű a benntartózkodás. Kevesebb gyerekekkel a pedagógus hatékonyabban 
tudna foglalkozni. Azt érzékelem, a pedagógusok érzékelik ezeket a problémákat, de nem 
reménykedem, ennek a folyamatnak pozitív vége lenne.  
 
Mészáros Mária igazgatónő: az elvárások mások a gyerekkel szemben, mint 20 évvel ezelőtt. Nagyobb 
lexikális tudással kellett rendelkezni. Jelen pillanatban az informatika világában azt kell tudni, mit kell 
hol megkeresni. Alapjában változott a gyerekek gondolkodása.  
A kompetencia mérés azt mutatja, hogy a meglévő tudást a gyerek jól használja-e? A mindennapi 
gyakorlati tudással rendelkezik. 
Az egész napos nevelés a maximum. Telefont nem lehet iskolába vinni, a házirend is tiltja. Jelen 
pillanatban a köznevelési törvény előírása szerint 8-16 órát bent vannak az intézményben a gyerekek. 
Kérvényezni kell, ha valaki 16 óra előtt szeretné elvinni a gyerekét. Magántanulói státuszra is 
lehetőség van. 
Délután művészeti iskolába, szakkörökre várnak, a mindennapos testnevelés keretében is legalább 3 
óra van. A gyerekeknek kényelmesebb, már ott vannak helyben. A leckét együtt készítik el. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülője kérelmét elutasítom, a gyerek 16 óra előtt nem 
léphet ki a kapun. 
 
Fialka György polgármester: lexikális tudás és gondolkodásra nevelés olyan problémakör, egyikre sem 
lehet kimondani, melyik a fontosabb. Gondolkodni tanítsuk meg a gyerekeket! 
 
Varjasi Ferenc távozik. 
 
Fialka György polgármester: megállapítom, Varjasi Képviselő Úrnak munkahelyi elfoglaltság miatt 
távoznia kellett, ülésünk továbbra is határozat képes, a szavazásra jogosult képviselők száma 5 fő. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az iskola tevékenységei közül legjobbnak azt tartottam, az iskolát 
használóknak, szülőknek meg akarta mutatni az ott folyó munkát. Személyre szóló meghívót kaptak, 
jól megszerveztük, 3 szülő ment el. Könnyen kritizálnak, de az iskolára nem voltak kíváncsiak. A jóról 
nem, csak arról beszélnek, ami rossz. Kevés az a szülő aki ő maga felé is elvárásokat támaszt. 
A legnagyobb feladat a szocializáció. Kiöli belőlük az informatika ezt a képességet. A szülőknek is 
nagyobb felelőssége van. Külön osztály kellene a tehetséggondozásra. 
 
Bíró József: a hangsúly azon van, hogy nagy a gyermekek leterheltsége. Sok esetben olyan tananyagot 
kell tanítani, amit 20 évvel ezelőtt középiskolában tanítottak. A tudást modernizálni kell, a napi 
szükséges dolgokkal pótolva. Az intézményfenntartásban a helyi igényekhez kellett igazodni, jobb 
volt amíg az önkormányzathoz tartozott. 
 
Mészáros Mária igazgatónő: jelen pillanatban minden órán új szorzótáblát vesznek a gyerekek, nincs 
idő a gyakorlásra. Az esélyegyenlőség megteremtése nem valósult meg, úgy értékelem. Próbálunk e 
felé tendálni. 
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Az útiköltség tekintetében javaslom, sok járműve van az önkormányzatnak, használatba lehessen adni 
az intézménynek. Ne vállalkozónak fizessünk már, hanem az önkormányzatnak! 
 
Fialka György polgármester: én szívesen részt veszek ezeknek a kérdéseknek a kibontásában. A 
jövőnket az oktatásba való befektetés képezi. Megköszönöm a széles körű tájékoztatást és 
felkészültséget. A járműveink az alapítványok tulajdonában vannak. 
 
Csetényi Mihályné ny. tanárnő: Szt. Györgyi Albert: „a gyerek tudja mit, hol kell keresni”. Mi a 
gyerekeket munkára neveltük. Vagy fizikai munkát végzel, vagy tanulsz. Akkor még a szülő 
együttműködött velünk. 
Szeretném kérni, hogy falunapra gyűjteményünket gazdagítsák az iskolai mozgalmi életre való 
visszaemlékezéseikkel, emlékeikkel! 
 
Fialka György polgármester: zárom a napirendet. Megköszönöm a szóbeli előterjesztést. A jövő évi 
beszámoló alkalmával várjuk a KLIK Vezetőjét is. Aki egyetért azzal, hogy az igazgatónő 
tájékoztatóját elfogadjuk, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta a határozati javaslatot. 
 
96/2016. (V.19.) határozat 
a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének működéséről, 
tevékenységéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor 
Tagintézményének működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Erről értesül: 1./ Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye Vezetője 
  2./ Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Igazgatója 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
VI.Napirend 
Egyebek 

 
a.)dr. Vidmann Mihály telephely létrehozásának kérelme 

 
Fialka György polgármester: dr Vidmann Mihály kecskeméti lakos telephelyet kíván létrehozni Csépa 
településen. Földterületen gazdálkodik, a gépek tárolására kér helyet. Elvi állásfoglalásunk szükséges. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Kérem, aki a telephely létesítési 
kérelmet elviekben támogatja kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
97/2016. (V.19.) határozat 
telephely létesítéshez elvi hozzájárulás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elviekben támogatja dr. Vidmann Mihály telephely 
létrehozása tárgyában benyújtott kérelmét. 
A Képviselő-testület felkéri Fialka György polgármestert a további tárgyalások lebonyolítására. 
 
Erről értesül: 1./ Dr. Vidmann Mihály 6000 Kecskemét, József Attila u. 17/A 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
b.) Balatonszárszói ingatlanok működtetésének átadásáról 
 
Fialka György polgármester: Szeretnénk a két Balatonszárszói ingatlant üzemeltetésre átadni 
az alapítvány Csépa Községért Alapítvány részére. Erről már az előző napirendi pontnál is 
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beszéltünk. Van-e kérdésük? Véleményezések következnek. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki hozzájárul a Balatonszárszó, Kültelek u. 15. szám alatti  
972/4 hrsz-ú belterületi házas ingatlan  üzemeltetésének átadásához és a Balatonszárszó, 
Kültelek u. 15. szám alatti  972/4 hrsz-ú Postacím: 8624 Balatonszárszó Gesztenye u. 12/a 
belterületi házas ingatlan  üzemeltetésének átadásához hozzájárul. Megállapítom, 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
98/2016.(V.19.) határozat 
 „Alapítvány Csépa Községért” Alapítvány részére üzemeltetésre átadott 
balatonszárszói ingatlanokról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja hogy az „Alapítvány Csépa 
Községért” Alapítvány részére üzemeltetésre átadja az alábbi ingatlanokat határozott 
időtartamra 2016. június 01-től 2017. május 31-ig: 
 
1./ Balatonszárszói 972/4 hrsz-ú 3256 m2 nagyságú kivett lakóház-udvar-gazdasági épület 
megjelölésű, természetben a Balatonszárszó, Kültelek u. 15. szám alatti belterületi 
házasingatlanon fennálló 847/3194 tulajdoni hányad.  
A tulajdoni hányad tulajdonlása a természetben elkülönült 822 m2 terület nagyságú épület és 
udvar megjelölésű ingatlanban testesül meg.  
2./ Balatonszárszói 972/4 hrsz-ú lakóház-udvar-gazdasági épület megjelölésű 3256 m2 
nagyságú természetben a Balatonszárszó, Kültelek 15. szám alatti /Postacím: 8624 
Balatonszárszó Gesztenye u. 12/a/ belterületi ingatlanon fennálló 1559/3194 tulajdoni hányad. 
A tulajdoni hányad tulajdonlása a természetben elkülönült 1653 m2 terület nagyságú 2 épület 
és udvar megjelölésű ingatlanban testesül meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri Fialka György Polgármestert az üzemeltetési szerződés 
előkészítésével. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Kiss Magdolna kuratórium elnöke 
  2./ Fialka György polgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 
c.) művelődési ház használati díja 
 
Fialka György polgármester:  helyesnek találom, hogy a művelődési házban a nagyterem és a kisterem 
bérleti díjai differenciáltan kerüljenek megállapításra. Az írásos anyag a testület előtt van.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a bérleti díjak takarítva, vagy takarítás nélkül vannak megállapítva? 
Az asztalok, szék bérbeadásáról is beszélnünk kell, nagyon megrongálódnak. 
 
Bíró József: a művelődési házban nincs takarítónő. Amikor kiadjuk, valamilyen módon megoldjuk, 
hogy tisztán kapják meg a termet.  
Már most vannak igények beadva ballagásra székre és asztalra. Mi az álláspont. 
 
Fialka György polgármester: azt javaslom magánszemélyeknek ne, csak intézményeknek adjuk oda a 
berendezési tárgyakat. Nem származik annyi bevétel, amennyi kár keletkezik. 
Kérem, hivatal részéről járjunk el, hogy kerüljön a művelődési házba közmunkaprogramból egy 
takarítónő. 
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Aki egyetért a határozati javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta az írásos javaslatot. 
 
 
 
99/2016.(V.19) sz. határozat 
a Művelődési Házban tartott rendezvények bérleti díjairól 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2016. június 01. napjától a Művelődési 
Házban tartott rendezvények bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Rendezvény 
Nagyterem Kisterem 

Fűtés nélkül Fűtve Fűtés nélkül Fűtve 

Lakodalmak, ballagás, 
keresztelő stb., 
magánrendezvények 
profitorientált rendezvények 

20.000,- 30.000,- 10.000,- 15.000,- 

Vásárok 5.000,- 10.000,- 5.000,- 10.000,- 

Profitorientált bemutatók, 
tájékoztatók 5.000,- 10.000,- 3.000,- 5.000,- 

Vallási felekezetek 
gyülekezetei, igehirdetés 5.000,- - 3.000,- 3.000,- 

Civil szervezetek belépődíjas 
rendezvényei 10.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 

Önkormányzat és 
intézmények, civil 
szervezetek nem belépő díjas 
rendezvényei 

ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Nem profitorientált 
bemutatók, tájékoztatók ingyenes - ingyenes ingyenes 

 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

 
 

d.) csépai gazdák levele 
 

Fialka György polgármester: Az előző ülésünkön is tárgyaltunk a települési adóról, most egy 
ugyan olyan megfogalmazású levelet kaptunk, amely nincs aláírva. A mellékelt gyűjtőívet 
olyanok is aláírták, akik nem kötelezettek a települési adó fizetésére, mert mezőgazdasági 
vállalkozók, vagy éppen nincs is földtulajdonuk.  
Azt javaslom, ez legyen az utolsó ülés, amikor a települési adóval összefüggő beadványok 
kerülnek a testület asztalára. A tényeket elmondtuk a lakosoknak. Közmeghallgatáson lett 
elfogadva a rendelet, azt követően is több alkalommal tárgyaltunk róla. 
A jelen levelet egyoldalú kezdeményezésnek tartottam, ami mögül a jó szándék hiányzik. Az 
aláíró 49 fő közül 19 fő iparűzési adót fizet, ezért nem kell földadót fizetnie. Két fő akinek 
nincs földje, nem érintett a kérdésben.  
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Azt gondolom, amikor tárgyaltuk a földadó témáját, százalékos számot a testület asztalára 
tettem, ki érintett benne. Csépa lakosai közül hány adózót érint. 
30 család akit érint. Ennek tudatában hoztuk meg rendeletünket.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a legutolsó ülésen téma volt, válasz levelet küldött-e polgármester 
Tóth Lászlónak? 
 
Fialka György polgármester: nem, mert néhány napra rá megérkezett a következő levél. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: beszántják a földet és a csatornát, csak azért hogy egy zsákkal 
több gabona teremjen. A gazdákat is lehet hibáztatni.  
 
Fialka György polgármester: határozatba foglaltuk mire tudjuk fordítani a befolyt összeget, a 
pályázatok által nem támogatott orvosi rendelő tetőzete és a térfigyelő kamerák beszerzése és 
üzemeltetése. A levelet mind a két félnek megküldöm, melyben tájékoztatom a testület 
állásfoglalásáról. 
Azt javaslom, a jövőben ne is hozzon döntést a Képviselő-testület ha hasonló tartalmú levelet 
kapnánk és hatalmazzon fel a testület  hogy a települési adóval kapcsolatos tájékoztató levelet 
Fialka György polgármester írja meg és küldje el érintetteknek. Kérem jóváhagyásukat! 
Megállapítom 5 igennel jóváhagyta a testület. 
 
 
100/2016.(V.19) sz. határozat 
a települési adóról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a települési adó kérdését, 
a jövőben nem kívánja önálló napirendi pontként tárgyalni.  
A Képviselő-testület meghatalmazza Fialka György polgármestert hogy a hasonló tartalmú 
levelekre tájékoztató levelet küldjön. 
 
 

a.) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ 
módosítására javaslat 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  szeretném ismertetni az SZMSZ változtatását , mivel a 
kunszentmártoni hivatal szervezeti felépítése ismét változik. További profiltisztítást végzünk. 
Bizonyos szervezési feladatok elkülönülnek az írásos előterjesztés szerint. 
Kérem jóváhagyásukat, amennyiben egyetértenek az szmsz változásával. 
 
Fialka György polgármester: szavazásra bocsátom, aki elfogadja az írásos előterjesztést az 
szmsz módosítására kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta az előterjesztést. 
 
 
101/2016. (V.19.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításának támogatása 
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Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának az alábbiak szerinti 
módosítását támogatja: 
 
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 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 2. melléklete 1-2.) pontja helyébe az alábbi 1-2.) pont lép: 

Kunszentmárton 
Város 

Polgármestere 

Csépai 
Kirendeltség 

Műszaki, 
 és Pályázatkezelő 

Osztály 

Alpolgármester 

Jegyző 

Pénzügyi és  
Adóügyi 
Osztály 

Szervezési, 
Igazgatási és 

Humánpolitikai 
Osztály 

Építési 
hatósági 

Műszaki 
ügyek 

Költségvetés 

Adóügyek 

Pályázatok, 
beszerzések  

Pénztár 
   Szervezési 
   ügyek 

Humánpolitika 
 

Igazgatási 
ügyek 

Szociális 
ügyek Közterület- 

felügyelet 

Könyvelés 

Aljegyző 

Csépa 
Község 

Polgármestere 

Igazgatás 

Pénzügy 

Adóügyek 

Szociális 
igazgatás és 
köz-
foglalkoztatás 

Alpolgármester 

Üzemeltetés 

Számviteli 
Osztály 
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„1. Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
 
Az osztály élén osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll. Az osztály létszámát a 
képviselő-testületek által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester 
egyetértésével – határozza meg. 
 
I. Az osztály kunszentmártoni székhelytelepülés vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el: 
 

1. A Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testület és bizottságai működésével 
kapcsolatos feladatai: 

– a képviselő-testület munkájával kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok: 
– a testületi ülések előkészítése, szervezése, 
– a testületi ülések meghívójának elkészítése, 
– a képviselő-testületi munkaterv, előterjesztések előkészítése, 
– a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések egyeztetése, 
– a bizottságok munkájának koordinálása, segítése,  
– a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, nyilvántartása, kezelése, a jegyzőkönyv és a 

határozatok érdekeltek részére történő megküldése, 
– az önkormányzati rendeletek nyilvántartása, 
– a képviselő-testületi határozatok nyilvántartása. 

 
2. A tisztségviselők munkájának segítése: 
– a polgármester, az alpolgármester, a jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli 

feltételek biztosítása, 
– a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó – általuk 

meghatározott ügyek – döntésre való előkészítése, 
– a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – az osztály feladatkörébe tartozó – 

önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása. 
 
3. Szervezési feladatok: 
– a tisztségviselők, a képviselő-testület, valamint a bizottságok közötti koordináció; 
– a képviselők munkájának segítése, a képviselők tiszteletdíjával és természetbeni juttatásával 

kapcsolatos feladatok; 
– nyilvántartások vezetésével, statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok; 
– küldemények fogadásával, postázással kapcsolatos ügyek; 
– a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok; 
– az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos feladatok; 
– a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének segítése; 
– a nemzetiségi jogok biztosításával kapcsolatos általános feladat és hatáskörök; 
– esélyegyenlőség biztosításával és a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok; 
– adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos feladatok; 
– nemzeti, önkormányzati jelképekkel kapcsolatos feladatok; 
– lakossági kapcsolatok szervezése; 
– testvérvárosi és külkapcsolatok szervezése; 
– civil kapcsolatok bonyolítása; 
– reprezentációs feladatok ellátása; 
– önkormányzati, hivatali rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok; 
– sajtóval, médiával kapcsolatos ügyintézés; 



40 
 

– kitüntetésekkel és elismerő címekkel kapcsolatos ügyintézés; 
– hivatalos honlap szerkesztése; 
– gépjárművek üzemeltetése; 
– be nem sorolható egyéb törzskari feladatok (pl. címerhasználat engedélyezése); 
– választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos szervezési és jogi feladatok; 
– munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok. 
 
4. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási feladatok előkészítését és végrehajtását, úgymint: 
– anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok; 
– állampolgársággal kapcsolatos feladat és hatáskörök. 
– hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok és hatáskörök; 
– külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos feladat és 
 hatáskörök; 
– közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatok; 
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos jegyzői 
 feladat- és hatáskörök; 
– talált tárgyak kezelése; 
– birtokvédelmi ügyek; 
– idegenforgalommal és turisztikával kapcsolatos szervezési feladatok; 
– óvósások nyilvántartása; 
– tüdőszűrés és technikai feltételeinek megszervezése; 
– egyéb általános igazgatási feladatok. 
 mezőgazdasági ügyek (külterületi elővásárlási jog érvényesítése, növényi és állati kártevők 

elleni védekezés, méhészet, gyümölcs ültetvények engedélyezése, vadkárok); 
– a termőföld védelméről szóló jogszabály alapján a termőföld más célú hasznosításával 

(belterületbe vonásával) valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti 
joggal kapcsolatos ügyek intézése; 

 piac- és vásártartással kapcsolatos feladat és hatáskörök; 
 zenész, táncos rendezvényekre vonatkozó rendezvénytartási engedélyek; 
 szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos hatáskörök és feladatok; 
 idegenforgalommal és turisztikával kapcsolatos szervezési feladatok; 
 szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek; 
 kereskedelmi, vendéglátó egységekkel kapcsolatos egyéb feladatok; 
 állatvédelmi, állategészségügyi feladatok ellátása; 
 növényvédelmi, növény-egészségügyi feladatok ellátása; 
 fogyasztóvédelemmel, gazdasági kamarákkal kapcsolatos feladatok; 

 
5. Ellátja a vagyongazdálkodásával kapcsolatos alábbi feladatokat: 
 az önkormányzat gazdasági programjára alapozva közreműködik a vagyonnal való gazdálkodás 

irányelveinek kidolgozásában, ennek figyelembe vételével elkészíti az önkormányzat 
vagyonáról és vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet, ennek 
elfogadását, módosítását követően végzi az önkormányzati vagyon kezelésével, hasznosításával 
kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja az önkormányzati vagyon értékesítésével, bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos 
döntés-előkészítési feladatokat, döntés után gondoskodik ezek végrehajtásáról;  

 végzi az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági és egyéb földterületek haszonbérbe 
adásával, továbbá a közterület foglalással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a közterület-
használati szerződéseket; 

 gondoskodik az önkormányzati intézmények használatában lévő törzsvagyonra vonatkozó, a 
vagyonrendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzéséről; 
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 kezdeményezi az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából 
szükséges döntések meghozatalát; 

 gondoskodik az önkormányzati vagyon védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
 figyelemmel kíséri Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága tevékenységét, a 

vagyonnal való gazdálkodását; 
 a vagyonrendelet előírásainak megfelelően ellátja az önkormányzati vagyon forgalomképesség 

szerinti csoportosítását, folyamatosan végzi az ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatokat, 
az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartással kapcsolatos adatot szolgáltat a Pénzügyi 
Osztálynak; 

 végzi a szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat; 
 végzi a helységgazdálkodással, bérlakásokkal kapcsolatos lakásügyek (bérlakások, 

lakástámogatások);  
 ellenőrzi Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a lakásgazdálkodási 

tevékenységét (bérleti díjak, rezsik kezelését, karbantartási munkálatokat) 
 végzi a kisajátítással kapcsolatos feladatokat; 

 
6. Személyzeti feladatok: 
 – Kunszentmárton vonatkozásában ellátja az önkormányzat által fenntartott köznevelési, 

közművelődési, közgyűjteményi, szociális, bölcsődei és egészségügyi intézmények vezetői, 
valamint a hivatali köztisztviselőkkel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat 
(nyilvántartások vezetése, szabadságolások engedélyezésének előkészítése); 

 
7. Ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális, valamint 

gyermek és ifjúságvédelmi feladatok előkészítését és végrehajtását, valamint végzi az 
egészségügyi alapellátás szervezésével, működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat, 
közreműködik az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények munkájával kapcsolatos feladatok 
végzésében, úgymint: 

– gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok (pénzbeli támogatások); 
– szociális igazgatás körében meghatározott hatásköröket és feladatokat; 
– a gyermek és ifjúságvédelmi, a szociális és egészségügyi intézményekkel való együttműködés; 
– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos jegyzői hatáskörű ügyek. 

 
8. Közreműködik: 
– köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi, művészeti feladatainak koordinálásában, 
–  a városi szintű kulturális, sport, turisztikai és egészségügyi rendezvények koordinálásában, 
– a civil szervezetek munkájának segítésében, 
– a közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. 

 
9. Intézményfelügyeleti feladatok: 
– ellátja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi 

intézmények fenntartói irányításával, működésének törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, 

– segíti a köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, szociális, bölcsődei és egészségügyi 
intézmények munkáját, 

– véleményezi a köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, szociális, bölcsődei és egészségügyi 
intézmények szervezeti és működési szabályzatait, előkészíti azokat fenntartói jóváhagyásra. 

 
10. Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal kunszentmártoni székhelyének iktatási, ügyirat kezelési 

feladatait, működteti a hivatal irattárát. 
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11. Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal kunszentmártoni székhelyének működéssel kapcsolatos 
üzemeltetési feladatokat. 
 
12. megállapodás alapján biztosítja a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 
működésének technikai feltételeit. 
 
13. Ellátja a honvédelemmel, a katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel kapcsolatos 
feladatokat. 

 
II. Az osztály az alapító önkormányzatok vonatkozásában  
 
14. Személyzeti feladatok 
– a polgármester és a jegyző munkáltatói jogköréből fakadó döntések előkészítése, végrehajtása, 
– a személyzeti adatok, nyilvántartások, vagyonnyilatkozatok kezelése, 
– a közös önkormányzati hivatal által alkalmazott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 
 feladatok. 
 
15. Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal informatikai feladatait: 
– ellátja a hivatal számítógépes hálózatának és programjainak rendszer-felügyeletét, 
– üzemelteti és felügyeli a hivatal hírközlési és másolóberendezéseit, 
– elkészíti a költségvetéshez kapcsolódóan az informatikai és számítástechnikai fejlesztési és 

karbantartási tervet, a jóváhagyott költségvetés szerint intézi a beszerzéseket, 
– közreműködik az önkormányzat informatikai rendszere korszerűsítési, fejlesztési tervének 

elkészítésében, kivitelezésében, 
– elkészíti és működteti a hivatal központi adatbázisát, a hivatal tárgyban érintett dolgozóinak 

közreműködésével gondoskodik az adatbázis naprakészen tartásáról, 
– önálló szoftverfejlesztéssel és vásárlással közreműködik a hivatal egyes ügytípusainál az 

ügymenet egyszerűsítésében, 
– szakmai segítséget nyújt az önkormányzati intézményeknek az informatikai és számítástechnikai 

feladataik ellátásához, ha azok ezt igénylik, 
– közreműködik a választások és népszavazások informatikai támogatásában. 

 
16. A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival 
összefüggésben előterjesztéseket készít a képviselő-testület elé.  

 
 

 
2. Műszaki és Pályázatkezelő Osztály 

 
Az osztály élén áll, osztályvezetői munkakörrel rendelkező köztisztviselő áll. Létszámát a képviselő-
testületek által jóváhagyott hivatali létszámkereten belül a jegyző – a polgármester egyetértésével – 
határozza meg. 
 
I. Az osztály kunszentmártoni székhelytelepülés vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el: 
 

1. A képviselő-testületi és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatai: 
– ellátja a képviselő-testület munkatervének megfelelően az osztály feladatkörébe tartozó 

testületi előterjesztések készítésével kapcsolatos feladatokat, 
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– gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések (rendeletek, beszámolók, 
tájékoztatók, döntést igénylő ügyek) szakmai előkészítéséről, a testületi döntések 
végrehajtásának megszervezéséről. 

 
2. A tisztségviselők munkájának segítése: 
– a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat és hatáskörébe tartozó – általuk 

meghatározott ügyek – döntésre való előkészítése. 
 
3. Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok előkészítését és végrehajtását: 
 épített környezet alakítása és védelme; 
 településrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 helyi építési szabályzat, szabályozási terv készítésével kapcsolatos feladatok; 
 a helyi védelem alatt álló értékek védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos feladatok; 
 közreműködés a terület- és térségfejlesztési feladatok ellátásában, a kistérségi feladatok 
 végrehajtásában; 
 bányászattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 villamos energia felhasználásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 természetvédelem; 
 hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 levegő tisztaság védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 vízgazdálkodással összefüggő feladat- és hatáskörök; 
 víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos feladatok ellátása; 
– közterület-használati engedélyek kiadása, 
 közterületi rend és tisztaság védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 honvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 helyi személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 fás szárú növényekkel (fakivágási engedélyekkel) kapcsolatos feladat- és hatáskörök; 
 telekalakítással kapcsolatos, nem építésügyi hatósági feladatok; 
 telepengedélyek kiadásával, ipari tevékenységek bejelentésével kapcsolatos hatósági  
 ügyek; 
 talajterheléssel kapcsolatos ügyekben együttműködik a Pénzügyi Osztállyal; 
 zaj- és rezgésvédelmi feladatok ellátása; 
 közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatok; 
 honvédelemmel kapcsolatos feladatok; 
 nyilvántartások vezetésével, statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok. 
 végzi a közvilágítás biztosításával kapcsolatos feladatokat; 

 
4. Ellátja a polgármester hatáskörébe tartozó feladatok előkészítését és végrehajtását: 
 közterület más célú hasznosítása, 
 parkolók igénybevétele 

 
5. Beruházásokkal kapcsolatos feladatai: 
– ellátja az önkormányzati beszerzésekkel, beruházásokkal és felújításokkal, a közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, az e tárgyban hozandó testületi döntések szakmai 
előkészítése során együttműködik a Pénzügyi Osztállyal; 
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– elkészíti a feladatkörét érintően megjelenő pályázatokat és közreműködik a hazai, valamint az 
európai uniós pályázatok összeállításában; 

 
6. A közterület felügyelettel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott 
feladatok, különösen: 

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése (közterület foglalás, piac 
területének ellenőrzése, közterületi rendezvények engedélyezése, ellenőrzése, stb.) ; 
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 
közrend védelmében; 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
- közreműködés a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésében, különösen a 
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának 
az ellenőrzése; 
- kapcsolattartás a rendvédelmi, katasztrófavédelmi, polgárvédelmi, népegészségügyi 
feladatokat ellátó szervekkel. 
 

 
II. Az osztály építéshatósági feladatokat járási illetékességi területtel látja el.” 
 

 
 
 
 

Erről értesül: - Képviselő-testület 
- Csépa Község Önkormányzata 
- KKÖH osztályai 

 
 
 

b.) bölcsőde létrehozásának támogatása 
 

Fialka Gyögy polgármester: Cserkeszőlőből érkezett egy levél, Csépán nincs bölcsőde, Cserkeszőlő 
támogatási kérelmet kíván benyújtani, kapacitást kíván bővíteni, támogató nyilatkozatunkat kérik. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: 2016. december 31-én megszűnnek a családi napközik. A kormány 
átszervezi. A bölcsőde szervezésének feladatait áttekintettem, ha óvodában kerül kialakításra, 4 millió 
Ft a bővítés, új bölcsőde kialakítás 6.200.000 Ft/gyerek. Ahol 3 év alatti lakosok száma eléri a 40-et, 
az önkormányzat kötelessége a bölcsődei csoport létrehozása. A feltételek Csépa is meg tudja 
teremteni. Az óvoda szerkezetét tekintve a sportpálya felőli részén még bővíteni is tud. Minden év 
március végéig meg kell hirdetni, a lakosság igényli –e a bölcsődei ellátást. Ha már 5 fő gyerek kéri, 
akkor meg kell szervezni. Mérlegelje az önkormányzat ennek feltételeit megteremtjük-e? 2 fő gondozó 
nő, 2 óvodai dajka 1 fő takarító nő kell a bölcsődei ellátás személyi állományába. Nem egyszerű 
feladat megteremteni a bölcsődei feltételeket. Napi 5 külön étkezés, külön helységbe, és külön 
helységbe kell főzni. Az óvodai konyha szerkezetét át kell alakítani. Munkahelyteremtő része is van 
ennek a döntésnek. Tudnunk kell, jelenleg 32 gyerek jár Csépáról a cserkei iskolába. 
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Fialka György polgármester: a cserkeszőlői kérésre javaslom, udvarias levélben válaszoljunk, mi is 
foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Aki elutasítja a cserkeszőlői kérést és a támogatói nyilatkozat 
nyújtását, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület a kérés elutasítása 
mellett döntött. 
 
102/2016.(V.19.) határozat 
támogatási kérelem elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete tájékoztatja Cserkeszőlő Önkormányzatát, hogy 
2017. évtől kezdődően bölcsődei csoport létrehozását településünkön tervezzük. 
 
Erről értesül: 1./ Cserkeszőlő Polgármestere 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
f.)falunap szervezése 

 
Havrilla Sándorné alpolgármester:  tájékoztatom a testületet, hogy a sztárvendégek, fő műsorszámok 
lekötése megtörtént a falunapra, ennek költségei is ismertek, jelenleg 1,5 millió forintnál tartunk. 
A Szent Márton társulás is jelentkezett, javaslom, 3 időpontot adjunk meg, ezt közöljük velük, ha 
megfelelő, várjuk őket. 
 
g.) pályázat benyújtása 
 
Fialka György polgármester: pályázat benyújtásához kérjük elvi hozzájárulásukat. Többszörös kudarc 
után nem csüggedve az orvosi rendelő felújítására szeretnénk benyújtani pályázatunkat, melyhez 
kérem hozzájárulásukat. 
Megállapítom 5 igen egyhangú szavazattal a testület hozzájárult a TOP-4.1.1-15 pályázat 
benyújtásához. 
 
 
103/2016.(V.19.) határozat 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztéséről 
 
A TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú konstrukcióra történő 
támogatási kérelem benyújtásáról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 
 
A képviselő testület: 
 

1. kijelenti, hogy a Csépa Községi Önkormányzat be kívánja nyújtani támogatási kérelmét a 
TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú konstrukcióra, a 
település orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése céljából. 

2. Kijelenti, hogy a TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú 
konstrukció keretében megvalósítani kívánt projekt előkészítési, valamint műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása tárgyában Kbt, hatálya alóli kivételek sorába tartozó, négy árajánlat 
kérésen alapuló feltételes beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre: 

 
-Immobi-Rat Kft 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7 
 e-mail: immobirat@immobirat.hu 
-Sápi Forest Nonprofit Kft 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 
 e-mail: sapi.forest@gmail.com 
-Nagykunságért TVN Kft 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 
 Email: nagykunsagerttvn@gmail.com 
-Akvion Kft 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24. 
 Email: akviron@akviron.hu 
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Fialka György polgármester: köszönöm a megjelenésüket, aktivitásukat, a mai nyílt ülést bezárom. 
 

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
               polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 


