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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. június 23-án megtartott nyílt  ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
   Dr. Péter Zsuzsanna  aljegyző 
 
Távol van:  Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Aljegyző Asszonyt! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! A kirendeltségvezetőnk 
betegség miatt van távol. Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Szabó Károlyné képviselő ülés közben érkezni fog. Javaslom, hogy a nyílt 
ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
127/2016.(VI.23.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. 06.23-ai ülés napirendjeit az írásos 
meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: az árvízi emléktúra  lezajlott. Mindannyian tanúi voltunk az 
előkészületi munkának. Pigniczki Árpád képviselő Úr ötlete volt a túra megszervezése. 
Pozitív élmény volt, hogy a KÖTIVIZIG Vezetése és a Dolgozók támogatták a gondolatot és 
részt vettek a túrán. A tiszaugi-tiszasasi-csépai-szelevényi gátőrházhoz érkeztek a 
kerékpárosok.  Pogácsával, ásványvízzel, a csongrádiak szendviccsel fogadták a túrázókat. A 
Csongrád Városi Televízió is készített riportot az eseményről.  
Szelevényen a KÖTIVIZIG Igazgatója tájékoztatót tartott a 2006. évi eseményekről, az árvíz 
elleni küzdelemről.  
A részt vevők száma állandóan változott, az indulók zöme azonban megérkezett 
Kunszentmártonba. (Korosztály szerint a 6-72 éves korig volt részt vevő. ) 
Kunszentmártoni Önkormányzat ebéddel várta az érkezőket. 
Negatív tapasztalat, hogy a településeken nem volt kellő módon propagálva az esemény.  



Balatonszárszó üdülő előkészítése folyamatban van a szezonra várni tudja a vendégeket. A 
Csépa Községért Alapítvány működteti. A szobák fele kifestésre került. Jövőre folytatódnak e 
munkálatot. Vásároltunk falvédőket, ágyneműt, párnákat. 
 
Az önkormányzat anyagi helyzetét tekintve 1,5 millió készpénzünk van. Várjuk a 
közmunkaprogram béreinek visszaigénylésének érkezését.  
Az orvosi rendelő tetőfelújítására ha semmi pályázati összeget nem tudunk szerezni, saját 
erőből kell megoldanunk. A települési adó összege a bekerülési költség egy részét képezheti. 
Nem lehet tovább húzni a tetőfelújítást. A világítótestekből is csöpög a víz.  
Röviden ennyit az elmúlt időszak feladatairól, kérdésük nincs, megállapítom 6 fő 
egyhangúlag elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 
(Szabó Károlyné képviselő megérkezett, a testület létszáma 7 fő) 
 

II. napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első negyedévi 
előirányzat módosítására 

 
Fialka György polgármester: az előterjesztés írásos anyaga részletes, és jól áttekinthető. Van-e 
kérdésük? Hozzászólásuk? Ha nincs, kézfelnyújtással kérem, jelezze, aki elfogadja az írásos 
anyagot! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta az első negyedévi 
előirányzat módosítására tett javaslatot. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016. (II.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
 

1. § 
 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 
 
 
 

406 032 E Ft Költségvetési bevétellel 
406 032 E Ft Költségvetési kiadással 
           0 E Ft 
           0 E Ft 
           0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
- ebből működési 
Felhalmozási (többlet) 

 



állapítja meg.” 

 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
3. § 

 
 

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester jegyző 

 



 
III. Napirend 

Előterjesztés a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 
rendelet alkotására 
 
Fialka György polgármester: jogszabályváltozás miatt új rendeletet kell alkotnunk. 
Áttekintettük a rendelet mellékletét is, mely a szolgáltatási díjakat tartalmazza. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a kihelyezett esküvőkért 20.000 Ft szolgáltatási díjat 
köteles megfizetni a házasulandó. Mi az óvoda helyszínt biztosítunk ezeknek az 
eseményeknek, legalább 3 napig készülünk a méltó körülmények megteremtésére. Mi az 
óvoda semmit sem kérünk, nem is ajánlottuk, csak úgy divatba jött mint helyszín. A 
művelődési házat is kibérelik, a konyhát is. Egy esküvőhöz méltó körülmények kellenek. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: jogos igénye az óvodának, fizessék meg a helyszínt. Bár, ha a 
környező településeket nézzük, kicsit irritáló. 
 
Fialka György polgármester: hány esküvő van évente kihelyezett helyszínen? Hova fut be a 
szolgáltatási díj? 
 
Cseh Lászlóné anyakönyvvezető: egy-két kihelyezett helyszínen tartandó esküvő van csak 
évente. Az óvoda valóban szép, rendezett helyszínt biztosít az ünnepi eseményhez, minden 
segítséget megkapunk.  
Tudomásom szerint az önkormányzat számlájára fut be a szolgáltatási díj, mivel rendelet 
szabályozza. 
 
Pintér Csaba képviselő: együttműködési megállapodásba kellene rögzíteni a kihelyezés 
módját a fogadó intézmény és az önkormányzat között.  
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: többletszolgáltatás ellentételezésért lehet díjat kérni, a törvény 
a hivatali munkaidőben történő családi eseményekért tiltja. Az óvoda az önkormányzat 
ingatlana, a kettőt nem célszerű egybemosni. Az önkormányzat a személyi, technikai 
feltételeket biztosítja. 
Amennyiben külső helyszínt vesz igénybe valaki, adott helyszín tulajdonosával, 
intézményvezetővel állapodjon meg a bérleti díjban, ezt nekünk a rendeletben nem kell 
rögzíteni. 
A rendelet rögzítheti még azt, hogyan ellentételezi az anyakönyvvezető részére az elrendelt 
hivatali munkaidőn túli munkát. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: egyetértek azzal, hogy a helyszín tulajdonosával kell 
megállapodni.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, a rendeletet fogadjuk el, a külső helyszín külön 
megállapodás tárgyát képezi, mint bérlet. 
Aki elfogadja a rendeletet kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot a testületet. 



 
Csépa Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

9/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 
a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól 

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 

1. § 
(1) A rendelet hatálya Csépa község közigazgatási területén házasságot kötő, vagy egyéb 
családi esemény lebonyolítását megrendelve, az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 
igénybe vevőkre terjed ki. 
(2) Családi esemény a házasságkötés és az egyéb családi esemény. 
(3) A házasságkötéseket a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, 
hogy az emelje a polgári házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a 
méltóságát. Ennek érdekében a házasságkötési eljárásban részt vevő személyek úgy kötelesek 
eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék a fentiek megvalósulását. E cél 
érdekében az anyakönyvvezetők a Csépa, Rákóczi u. 24. szám alatti épületben lévő 
házasságkötő teremben tarthatnak házasságkötést.  
 
 

2. Házasságkötés lebonyolítása és szolgáltatási díjai 

2. § 
  

 
(1) A házasságkötés során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos 
közreműködése hivatali munkaidőben, valamint az erre a célra kijelölt hivatalos helyiség 
igénybevétele, amely magában foglalja a jogszabályban rögzített hivatalos szöveg elmondását 
és eljárás lefolytatását a házasulók és a tanúk jelenlétében. 
(2) Az alapszolgáltatáshoz Csépa község Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik a 
házasságkötésre alkalmas hivatalos helyiségről. 
 

3. Ünnepélyes házasságkötés 
3. § 

 
(1) Az anyakönyvvezető – a házasulók kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki a 
házasságkötés és egyéb családi rendezvény napját és óráját.  
(2) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon házasságot kötni, 
egyéb családi rendezvényt tartani nem lehet, kivéve a jogszabályban nevesített esetet.  
(3) Ha a házasulók a házasságkötés 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
alapszolgáltatásán túli szolgáltatásra (pl.: élőzene, szavalat, homoköntés, stb.) tartanak igényt, 
a Csépai Kirendeltség Házasságkötő Termében biztosított szolgáltatásért az e rendelet 5. §-
ban meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni. 



 
4. Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés 

4. § 
 
(1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül történő közreműködését Csépa község 
Jegyzőjétől írásban, a kérelem indokolásával, kell kérni. 
(2) Hivatalos helyiségen kívüli családi esemény csak arra méltó, ünnepélyes helyszínen és 
körülmények között, külső, zavaró körülmények kizárhatósága esetén történhet. 
Vendéglátóhelyen, szabad térben, egyedi elbírálás alapján, megfelelő körülmények 
(vendégtértől elkülönülő helyszín, megfelelő bútorzat, kellő világítás stb.) biztosítása esetén a 
jegyző engedélyezheti házasság megkötését. 
(3) Az anyakönyv és az anyakönyvvezető helyszínre történő biztonságos oda- és 
visszaszállításáról a házasulandóknak kell gondoskodnia. 
(4) A helyszínen az anyakönyv biztonságáról, továbbá a szertartás megszervezéséről és 
lebonyolításáról a kérelmezőknek kell gondoskodniuk. 
(5) A szertartást megrendelők az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő 
közreműködéséért az e rendelet 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek megfizetni, a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének pénztárába, 
legkésőbb a szertartást megelőző 5. munkanapon. 

 
5. § 

 
(1) Az alapszolgáltatás díjmentes. A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli megkötése, 
létesítése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés, névadó esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
mértékű díjat kell fizetni.  
Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötési eljárásban, ha a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. 
 
 (2) A Polgármesteri Hivatal erre a célra kijelölt helyiségét a házasságkötések és egyéb családi 
események ünnepélyes kereteinek megtartása mellett vehető igénybe a mellékletben foglaltak 
szerint.  

(3) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester ad mentességet, amennyiben a hivatali 
helységen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény (valamely házasuló 
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora) miatt kerül sor."  

(4) Az alkalmazott díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. §. 
 

Egyéb családi rendezvény esetén is 2-3-5. §-ban foglaltak az irányadóak.  
 

7. §. 
 
Az anyakönyvvezető a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalában megállapított hivatali 
munkaidőn túl is közreműködik a házasságkötésnél, és egyéb családi események 
ünneplésénél. Ez a köztisztviselő számára rendkívüli munkavégzést jelent, és annak 
időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. A heti pihenő napokon végzett munka 
ellenértékeként 2 nap szabadidő jár. 



 
8.§. 

 
(1) A rendelet 2016.  július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
bejelentett e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése, egyéb családi események 
társadalmi megünneplésének engedélyezése iránti eljárásokban kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő anyakönyvi eljárásokat a családi 
események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.27.) önkormányzati 
rendelet alapján kell lefolytatni. 
 
(3) Hatályát veszti a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 
1/2011. (I.27.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 12/2011. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet. 
 
C s é p a, 2016. június 
 
 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester          jegyző 



 
1. sz melléklet 

 
A családi és egyéb társadalmi események megrendezése során 

alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló rendelethez 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Csépa Község Önkormányzata és 
 
 
 
 
szám alatti lakosok ………….. év ………………………. hó …………………. nap tartandó 
házasságkötésére, egyéb családi esemény ünneplésére – az alábbiak szerint állapodtak meg: 
Megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik: 
 
SZJ:93.05.10.9.                                     szolgáltatási díj      
 
Homoköntés szolgáltatás                   2.000.- Ft
  
Asztaldísz (Hivatal által biztosított)                                  beszerzési ár:  számla alapján             
.... ....         
Emlékek ládája, emléklap (Hivatal által biztosított)               4.000.- Ft            
munkaidőn kívül történő házasságkötés, névadó esetén    5.000 Ft 
Külső helyszíni esküvő, szertartás                         20.000.Ft  
 
 
 
Összesen …………………………………………………………………………………. 
 
Azaz …………………………………………………………… forint 
 
Csépa, …………………………………………….. 
 
 

…………………………………….             …………………………………… 
                            megrendelő                                                    megrendelő 

 
 
 

   ……………………………… 
                                                          anyakönyvvezető 
 
 



IV. Napirend 
Előterjesztés csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására 

 
Fialka György polgármester: a védőnőnk véglegesen nyugdíjba szeretne menni, ezért 
pályázatot írunk ki az álláshelyre. Jelenleg szabadságát tölti, ezért a mai ülésre terjesztettük 
elő a pályázat kiírásának napirendjét, hogy minél kevesebb idő teljen el.  
Csépai érettségi előtt álló gyerekeket kerestem fel, hogy idejében megkezdjék a tanulmányt, 
végezzék el a képzést, azonban nagyon magas a pontszám, csak nappali képzés van, nem 
jártunk eredménnyel. Országosan tapasztalható a hiány ebből a szakmából. 
Aki elfogadja a védőnői szolgálat működtetésére kiírt pályázatot, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze, megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a pályázat kiírására tett javaslatot 
és előterjesztést. 
 
128/2016.(VI.23.) határozat 
a védőnői szolgálat működtetésére pályázat kiírása 
 
 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a védőnői szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést és jelen határozat 1.sz.mellékletét képező pályázati kiírás szövegét 
elfogadta. 
Testületünk felkéri Tiszakürt Község Önkormányzatát, hogy az eredményes védőnői pályázat 
elfogadásáig, az álláshely betöltésének időpontjáig járuljon hozzá a Tiszakürtön lévő védőnő 
helyettesítéssel elláthassa Csépa községet. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
   
      128/2016.(VI.23.) határozat 1.sz. melléklete 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                    

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

védőnő 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi u. 2/a  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 



A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM  rendelet szerinti védőnői 
feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                
Pályázati feltételek: 

 főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      részletes   szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést 
kér,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         B kategóriás jogosítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 01. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 

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

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére 
történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
adatbázisában szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : védőnői 
pályázat. A pályázatokat Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati 
határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.csepa.hu 2016. június 27 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 27 

 
V. Napirend 
Javaslat Csépa Községi Önkormányzat 2016. év II. félévi munkatervére 

 
 
Fialka György polgármester: a kötelező napirendi pontok feltüntetésre kerültek, azonban a 
napi feladatok módosíthatják munkatervünket. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:mindenkinek jó a 13 órás kezdési időpont? 
 
Varjasi Ferenc képviselő: nem én a 15 órai kezdést javaslom, úgy tudok részt venni. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a II. félévi munkatervet azzal a módosítással, hogy 
az ülések kezdési időpontja 13 óráról 15 órára módosul, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a munkatervet a módosító javaslattal. 
 

129/2016. (VI.23.) ÖKM határozat 
CSÉPA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

2016. év II. félévi munkatervére 
 
 
 
 A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a 
Képviselő-testület az előre meghatározható feladatok időbeni előkészítése, a döntések 
megalapozása érdekében féléves munkatervet készít. 
 
A munkaterv tervezetének összeállításánál - amelyhez egyébként nem érkezett előzetes 
javaslat sem a képviselők, sem a bizottságok, sem a polgármesteri hivatal részéről – 
elsődleges szempontként vettük figyelembe az önkormányzat részére jogszabályban előírt 
kötelező napirendeket, továbbá a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó időszerű 
témákat. Az ütemezett főbb napirendi keretek bizonyosan kiegészülnek majd egyéb aktuális, 
testületi döntést igénylő előterjesztésekkel. 
 
A javaslatok egy részét a képviselő-testület bizottságainak is ajánljuk megtárgyalásra a 
községi döntések jobb szakmai előkészítése érdekében. 
___________________________________________________________________________ 
 
2016. szeptember 14. (szerda) 15 óra /  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 



 
2./ Előterjesztés a 2016. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
3/ Beszámoló Csépa községi önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
4./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól 
 

Felelős: Havrilla Sándorné Alpolgármester 
 

 

2016. október 19.  (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2./  Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
3./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Földi Zsolt tü. szds. 
 
4./ Tájékoztató a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról, annak tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester és a temető üzemeltetője (Végső Nyugalom Kft) 
    
 
2016. november 16.(szerda) 15 óra  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
4./ Előterjesztés 2017. évi költségvetési koncepcióra 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
  
2016. december 14. (szerda) 14 óra (KÖZMEGHALLGATÁS) 
 



1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, 

intézmények felújítási munkálatainak üteméről 
 Előterjesztő:  Fialka György polgármester 
 
3./ Javaslat a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére 
  Előterjesztő: polgármester 
 

II. 
Szervezési feladatok 

 
 
1./ Pénzügyi Bizottság tevékenysége: 
A képviselő-testület bizottsága külön munkaterv alapján a képviselő-testület tevékenységéhez 
igazodóan működik. Működése feltételeit, tevékenysége adminisztrálását a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége biztosítja. Tevékenysége segítse a 
képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését 
-a stratégiai kérdések megalapozásában, 
-az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában, 
-az ellenőrzési folyamatokban. 
 
2./ Célellenőrzések és vizsgálatok: 
Cél és feladat orientált ellenőrzéseket az önkormányzat tevékenysége során felmerülő 
kérdésekben egyedi döntés alapján rendel el, az ellenőrzést végző szervezetet, szervet konkrét 
feladat elvégzésére bízza meg. A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat a 
kunszentmártoni kistérségi többcélú társulás belső ellenőreivel láttatja el. 
 
3./ A kapcsolattartás rendszerei: 
 
a. Lakossági kapcsolatok: 
 a képviselő-testület ülései nyilvánosak, 
 a képviselő-testület az SZMSZ-ben meghatározottak szerint évente közmeghallgatást 

tart, 
 a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét betekintésre a községi könyvtárban, egy 

példányban el kell helyezni, 
 a lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra 

/hirdetőtáblák, Csépai napló/ 
 

b. Önkormányzati intézmények: 
 az intézmények vezetőivel közvetlen napi kapcsolatot az önkormányzat 

polgármesterén és hivatalán keresztül tartja fent, 
 a fenntartó önkormányzat felé beszámolási kötelezettség áll fenn az intézmények 

részéről. E kötelezettségüket az önkormányzat munkaterve szerinti ütemezésben 
teljesítik. 

 az időszerű kérdések, problémák megbeszélésére, a szükséges egyeztetések 
végrehajtására, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint az 
intézményvezetők részvételével értekezlet kerül összehívásra,  



 a polgármester, az alpolgármester és a jegyző hetente egy alkalommal megbeszélést 
tart az aktuális feladatokról, tennivalókról, várható munkaprogramról, szükség szerint 
feljegyzés készítésével. 

 
c. Nem önkormányzati szervek, szervezetek: 
 a napi kapcsolatot a polgármester, az alpolgármester és a jegyző személyén keresztül 

tartja fenn az önkormányzat, 
 az önkormányzatot, illetve a lakosságot érintő fontosabb kérdésekben felkérés alapján 

az illetékes szervezetek, szervek testületi ülésen adnak tájékoztatást, 
 az önkormányzat vezetése féléves rendszerességgel, illetve igény szerint egyeztető 

megbeszélést hív össze a közigazgatásilag illetékes szervek, szervezetek vezetőinek 
részvételével. 

 
C s é p a, 2016. június 
 
 
         Fialka György 
           polgármester 
 

VI. Napirend 
Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól 

 
Fialka György polgármester: az éves munkatervünk alapján a tanácsnokunknak beszámolási 
kötelezettsége van, melynek írásos anyagban eleget tett.  
 
Varjasi Ferenc tanácsos: kellemes csalódás volt az előző hónapok nagyon vontatott 
munkájával szemben. Egy hónap óta próbaüzem megy. Várhatóan ez július 25-ig tart. Minden 
rá van kapcsolva, a régi is, új is. A vezetékek feltöltése zajlik. A rákapcsolódással reméljük a 
vízminőség megfelelő lesz. A telepen a parkosítás is folyik. 
Az utakkal van probléma Darabos Gyulával beszéltem az Arany János u. 100 métert feltörtek, 
fehér kővel megszórták. Aknatető nincs visszahelyezve, balesetveszélyes. A mosócsőből az 
árokba folyik a víz, elég nagy méretű, tenni kellene rácsot rá, gyerek beleeshet. A Bajcsy úton 
a sok esőtől látszik, hol nem volt megtöltve az út. Fialka János előtt a víznyelő is kialakult, 
kijavítása nem történt meg. Az egész utca sík víz, ablakot kinyitni nem lehet a por miatt, ha 
eső, akkor a sár verődik a házakra.  
Ezen az utcán a romház miatt átmentek a túloldalra, ezen a helyen már volt csőrepedés. 
 
Fialka György polgármester: tegnap voltam ivóvízminőség javító program tárgyalásán, a 
program úgy indult, a belső csővezetékek cseréjére lesz műszaki megoldás, a toló zárak 
cseréje megtörtént, a Bácsvíz elvégezte.  
A műszaki átvételkor a hiányosságokat, amik felmerültek fényképpel dokumentálva jelezzük. 
A Bácsvíz és az Aqvaprofit majd szétválogatja, melyik kinek a feladata lesz. Amit csak 
észrevesztek fényképezzétek, és jegyezzétek fel. Óriási problémák merültek fel a 
vagyonmegosztás kérdésében. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: Az épült ingatlan tulajdonjoga elválik egymástól. Az 
ingatlannyilvántartásban lesz földterültnek helyrajzi száma, a tulajdoni lapon rajta van a 
földhasználat alapja, az épület elkülönül. Oda-vissza elővásárlási jog illeti meg a 
tulajdonosokat.  
 



Fialka György polgármester: a természeti tulajdonnal mi rendelkezünk, a Bácsvízzel 
tárgyalásokat folytattam, Csépa milyen módon érvényesítheti ezt az előnyt. Iparűzési adó 
kötelezettség jelentkezhet. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: akkor, ha be van jegyezve Csépa telephelyként.  
 
Fialka György polgármester: A Jókai-Május 1 utca szennyvíz ellátása 4-5 hónapja zajlik, 
próbáltuk a lakosokat anyagi eszközzel is segíteni a rákötés érdekében. Az átemelés a 
szintkülönbség miatt még mindig nem megoldott. Kis problémaként kezelik, a lakost közben 
elönti a szennyvíz.  A szolgáltató kérdése azért merül fel, amikor a rendszer nem jól fog 
működni, a testületnek kell olyan lehetőség, hogy tudjon lépni. 
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző: akkor, ha be van jegyezve Csépa telephelyként. Kötelezettség 
hárul ránk, eddig Tiszaugig kellett nyomni a vizet, most már Nagyrévig kell. Ennek a 
költségét a mi bérleti díjunkból kell megfizetni. Ha nincs tulajdonrészem, akkor az 
önkormányzatnak bármikor lehetősége nyílik arra, a többiek beleegyezése nélkül szolgáltatót 
válthatunk. Vagy nyakunkba vesszük egy vagyont, vagy szolgáltatót váltunk.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: érdemes megnézni a telepet. Csépától Kunszentig 600m3 van a 
vezetékbe. Kunszentmárton napi 700 m3 vizet használ fel. Pangó víz nem lesz. Várhatóan a 
legjobb minőség Tiszasason lesz.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a tanácsnok úr tájékoztatóját kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
 
130/2016.(VI.23.) határozat 
az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz-minőség javító 
program településünket érintő adatairól szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület Varjasi Ferenc tanácsnok Urat, hogy a beruházásról a testületet 
folyamatos tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Erről értesül: 
1./ Varjasi Ferenc - az ivóvíz-minőség javító programért felelős tanácsnok  
2./Képviselő-testület tagjai 
 
 

VII. Napirend 
Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
nyersanyagnorma  és térítési díjának megállapítására 
 
Fialka György polgármester: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésének nyersanyag illetve térítési díjáról határozatot kell hoznunk, az előterjesztést 
megkapták. A szünidei étkeztetést kérelmezni kellett. 
Van-e kérdésünk, ha nincs kézfelnyújtással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztést. 
Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. 
 



131/2016. (VI.23.) határozat 
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének nyersanyagnorma  és 
térítési díjának megállapításáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
szünidei étkeztetésének nyersanyagértékét 283,- Ft-ban, térítési díját 570,- Ft-ban állapítja 
meg.  
 
Határidő: 2016. június  
Felelős: polgármester 
 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati konyha Vezetője 
  2./ KKÖH pénzügyi Csoport 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 

VIII. Napirend 
Egyebek 

 
Fialka György polgármester: jelenleg nincs elrendelve a kényszerbetelepítés. A TÖOSZ(?) 
felhívását ismertettük képviselőinkkel. Két határozati minta van, amennyiben véleményt 
kívánunk nyilvánítani. Az előzetes beszélgetések során a 2. határozat egyezett meg legjobban 
a képviselők véleményével. 
Van-e kérdés, ha nincs és az előterjesztés írásos anyagában 2. helyen lévő határozat 
formájában a kényszerbetelepítési terveket önkormányzatunk elutasítja. Aki egyetért a 
javaslattal kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
132/2016.(VI.23.) határozat 
Kényszerbetelepítésről 
 
Csépa község önkormányzata elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó 
terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát 
és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar 
embereket! 
 
Erről értesül: 1. TÖOSZ 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Balatonszárszói üdülő üzemeltetése 
 
Fialka György polgármester: a balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződése elkészült az új 
Ptk szerint. Megkérdezem van-e hozzászólás? Aki egyetért a szerződésben foglaltakkal 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
133/2016. (VI.23.) határozat 
balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződéséről 
 



Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a tulajdonában lévő Balatonszárszói üdülők 
üzemeltetési szerződését elfogadta.  
Felhatalmazza Fialka György polgármestert az Alapítvány Csépa Községért Vezetőjével a 
szerződés aláírására. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Csépa Kiss Magdolna Vezető 
  2./ Fialka György polgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Önkormányzati konyha felújításáról 
 
Fialka György polgármester: önkormányzatunknak lehetősége van a konyha felújítására 
pályázatot benyújtania. Javaslom, a pályázatot nyújtsuk be és az önerőt 1.280.035 Ft -ot az 
Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítsa. 
Aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a pályázat benyújtására tett indítványt. 
 
 
134 /2016.(VI.23.) határozat 
pályázat benyújtásáról Önkormányzati Konyha felújítására 
 
Csépa Községi Önkormányzata a Képviselő Testület hozzájárulásával pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz Csépa Önkormányzati Konyha felújítására. 
 
Építési beruházás:                  17.331.654 Ft 
Konyhai eszközök beszerzése      5.685.828 Ft 
Éttermi bútorzat        2.583.180 Ft 
Összesen:         25.600.662 Ft 
Pályázaton igényelhető támogatás összege:    24.320.627 Ft 
Az ehhez szükséges 5% önerőt      1.280.035 Ft -ot az 
Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Erről értesül:   1./Magyar Államkincstár Szolnok 
  2./Képviselő Testület tagjai 
 
Falunapi kiállítás támogatása 
 
Fialka György polgármester: Szamecz Béla festő az idei évben is kiállít a falunapon a kiállítás 
támogatására teszek javaslatot 50.000 Ft –ot a költségvetésünkben e célra elkülönített alapból. 
Ha egyetértenek kérem a szavazatokat, megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot egyhangúlag. 
 
135/2016.(VI.23.) határozat 
falunapi kiállítás támogatása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. július 2-ai falunapon Szamecz Béla 
kiállítását 50.000 Ft-tal támogatja, megköszönve a sok évi színvonalas tárlatot. 
 
Erről értesül:  1./ Szamecz Béla Kunszentmárton 



  2. / Pénzügy 
 
védőnői szolgálat tartós helyettesítése 
 
Fialka György polgármester: a védőnői szolgálat tartós helyettesítésének elfogadására teszek 
javaslatot. Az előző napirendi pontban a pályázati kiírás történt meg. Gondolnunk kell 
azonban arra is, hogy mi lesz ha nem lesz jelentkező, vagy nem megfelelő lesz a testület 
számára. Felkerestem a Tiszakürti védőnőt Nagy Évát, aki elfogadta a tartós helyettesítést 
Csépa községre 2016. szeptember 01-től. Tiszakürti önkormányzat polgármester Asszonyával 
is egyeztettem, aki jóváhagyta és a testület elé viszi a csépai tartós helyettesítést. 
Ha egyetértenek kérem a szavazatokat, megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a  
egyhangúlag a tartós helyettesítést 2016. szeptember 01-től. 
 
136/2016.(VI.23.) határozat 
védőnői álláshely tartós helyettesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozatlan időre területi ellátási kötelezettségének vállalásával Nagy 
Éva tartós helyettesként biztosítsa a védőnői feladatok ellátását. 
 
A Képviselő-testület felkéri Tiszakürt Község Önkormányzatát, hogy az eredményes védőnői 
pályázat elfogadásáig, az álláshely betöltésének időpontjáig járuljon hozzá a Tiszakürtön lévő 
védőnő helyettesítéssel elláthassa Csépa községet. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Nagy Éva védőnő 
  3./ Tiszakürti Község Önkormányzata 5471 Tiszakürt Hősök tere 1. 
 
 
Bejelentések 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a lakosok és a magam felháborodását tolmácsolom, a Béke út 
mellett a Közútkezelő legyomirtózta a füvet, csúnya és állategészségügyileg veszélyes is. Van 
aki állattal eteti meg a lekaszált füvet. 
 
Fialka György polgármester: írunk a Közútkezelőnek, jelezzük a problémát előzetes értesítést 
nem küldtek. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a temető szemétteleppé válik, már olyan mértékű a halom,hogy azt 
biztosan traktorral vitték oda. A hűtőszekrénytől a rossz gumiig minden megjelenik a temetői 
hulladékon kívül. Kamerával, a kapuk felszerelésével, és a temetői rend ellenőrzésével 
vessünk véget ennek! 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: évente kétszer lomtalanítást is lehetne kérni a 
szolgáltatótól. 
 
Fialka György polgármester: egyetértek, az INNO-Szolnok számlakészítési problémákkal 
küzd, a lomtalanítást nem akarja ingyen végezni.  
 



Kovácsné Németh Mária képviselő: a játszótér állagmegóvására hívom fel a figyelmet, le 
kellene festeni a játékokat, a csúszda egy része letörött, a forgó balesetveszélyes, a gyerek 
lába alászorulhat, a hinta alatt gödör van. 
Megjegyzem a sportöltöző mellé épített WC rontja az esztétikai látványt.  
A Kultúrház klubterméből hová tűnt a beépített cserépkályha? 
A buszmegállóra milyen elképzelés van? A falu kellős közepén nemcsak csúnya, a kitörött 
ablakaival balesetveszélyes is. A külső buszvárókhoz padot kellene tenni, legalább le tudjanak 
ülni, a fájós lábú embereknek nagy könnyebbség lenne. 
 
Pintér Csaba képviselő: a buszmegállók árát megnéztem, 5-600.000 Ft-nál kezdődik. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a játszótér állapotát én is szoktam nézni, a játszótér 
felülvizsgálatát meg kell rendelni. Ettől függetlenül az önkormányzat feladata a játszótér 
ellenőrzése, erről tudomásom szerint naplót is kell vezetni.  
 
Fialka György polgármester: a buszmegálló üvegét kivesszük, a játszótéren is meg kell 
szüntetni a balesetveszélyt, a gamesznak jelezzük. A használaton kívüli cserépkályha bontásra 
került, és el van raktározva. 
Megköszönöm a hozzászólást, a nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Péter Zsuzsanna 
  polgármester          aljegyző 


