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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. július 14-én 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 
 
 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, hogy 
6 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, hogy a nyílt ülés az 
írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
156/2016.(VII.14.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. 07.14-ei ülés napirendjeit az írásos 
meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
 
Fialka György polgármester: A csépai Művelődési Ház és Könyvtár belső berendezéseinek 
cseréjét az előző évek során saját költségvetési keretből és pályázati támogatásból 
igyekeztünk megvalósítani. 
Jelen fejlesztés keretében az épület külső nyílászáróin (ablakok) található fényáteresztő és 
sötétítő függönyöket kívánjuk lecserélni, mivel ezeket az 1970-es években tették fel, és a 
napsugárzás, tisztítás következményeként tönkrementek. A költségvetésben szereplő összeg 
magában foglalja a 14 db ablakra a fényáteresztő és sötétítő függönyök anyagát, varratási 
költségét, és a karnisokat is, valamint a színpadi háttérfüggöny cseréjét is. 
A könyvtári részlegben a bútorzat az 1970-es években került beszerzésre, esztétikailag és 
statikailag rendkívül rossz állapotú. Beszerezni kívánunk 1 db könyvtári kölcsönzői asztalt, 2 
db folyóirat állványt, 2 db irodai széket, 1 db íróasztalt, 3 db számítógép asztalt. 
Az épület konferenciaterme, amelybe a klímaberendezést kívánjuk beépíteni délnyugati 
fekvésű, ezért a délutáni órákban - amikor a rendezvények vannak - rendkívüli módon 
felmelegszik. A belső hőmérsékletet növeli még az ott lévő emberek létszáma is. Ez a 
beruházás növeli a terem igénybevételeinek darabszámát és növeli a komfortérzetet. 



Számítástechnikai fejlesztés is fontossá vált, mivel asztali gépeink életkora több, mint 5 év és 
a könyvtári szolgáltatás része a településünk lakóinak internetes hozzáférés biztosítása is, 
amelyre növekvő igény jelentkezik. 
Az intézmény nem rendelkezik megfelelő hangosító berendezéssel, ezért 2 db kellő 
teljesítményű aktív hangfalat kívánunk beszerezni, a hozzá tartozó állvánnyal és szükséges 
kábelekkel. Mivel a települési rendezvények, civil szervezetek összejövetelei és 
önkormányzati ünnepségeket is itt szoktuk rendezni, ezért az intézmény belső megújítása 
elengedhetetlenül fontossá vált. A pályázat benyújtását tehát rendkívül indokoltnak tartom, és 
ehhez kérem képviselő társaim hozzájárulását. 
Aki támogatja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtsuk be, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a pályázat 
kiírására tett javaslatot és szóbeli előterjesztést. 
 
 
157/2016.(VII. 14.) határozat  
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú akaratnyilvánítással pályázatot 
nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Magyar Államkincstárhoz. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a pályázat beadását támogatja, és az ehhez 
szükséges önerőt saját költségvetési tartalék keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül:  1./ Magyar Államkincstár Szolnok 
  2./ Képviselő Testület tagjai 
 
 
Fialka György polgármester: megkérdezem, egyéb kérdés észrevétel van e. Amennyiben 
nincs, megköszönöm a megjelenést, a nyílt ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Berényi Veronika 
  polgármester      kirendeltségvezető 


