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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. július 27-én megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester, 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 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
158/2016.(VII.27.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az ülés napirendjeit az írásos meghívóban 
szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Előterjesztés a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet megalkotására 

 
Fialka György polgármester: a soron kívüli ülésre azért kerül sor, mert a jelenleg folyó 
hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása során kérték, hogy módosítsuk jelenleg hatályban 
lévő önkormányzati rendeletünket.  
Az EU felé vállalt hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítése érdekében 2016. Április 1. 
napjától módosult a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. Évi CLXXXV.- törvény. A 
módosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az állami és 
önkormányzati hatáskörök. Ezért a törvény meghatározza az állami és az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát,új feladatokat határoz meg az önkormányzatok 
számára és végrehajtási jogszabályok megalkotására ad felhatalmazás. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezést meg kell változtatnunk : önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladatra.  
Létrejött a koordináló szerv, ezért a rendelet vonatkozó szakaszait módosítani kellett. A 
személyes adatok kezelésére vonatkozó részt törölni kell. 
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A rendeletnek tartalmaznia kell a közszolgáltató tagjai, ill. az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez 
viszonyított arányát.  
 
A változások és a sokszoros módosítás miatt egységes, új rendelet megalkotását javaslom. 
Van-e véleményük, hozzászólásuk? 
Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a rendeletet. Megállapítom 7 
igen szavazattal a testület elfogadta a rendeltünket. 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 

tisztántartásáról 
 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény. 35.§ (1) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2, 5. és 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárdhulladék 
összegyűjtését, rendszeres elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat által 
kijelölt hulladékártalmatlanító helyen, szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a 
közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti 
környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a 
tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 
 
2. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat Csépa község közigazgatási 
területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes-, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht). szerint 
ingatlanhasználónak, (továbbiakban: tulajdonos) minősülnek. 
(3) A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában a jelen 
rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni. 
 
3. § (1) Öcsöd Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az Inno-Szolnok Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.) /továbbiakban: közszolgáltató/ jogosult. 
(2) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladék ártalmatlanító hely: 
Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telep, Szelevény, 065/8 hrsz (továbbiakban: térségi 
hulladéklerakó telep) 
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(3) A Közszolgáltató alvállalkozói és az alvállalkozók közszolgáltatás egészéhez viszonyított 
aránya: 
a) 22% - JUMBO LOG Kft. székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
b) 24% - RESTONE Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Újszászi út 16. 
c) 24% - ÖKO-PET Kft. székhelye: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 
d) 20% - SUFFICIT FIX Kft. székhelye: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3. 
 

2. A közterület és az egyes ingatlanok tisztántartása 
 

4.§ Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles: 
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - kivéve a rendszeres 
parkfenntartásba bevont területeket - gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése. 
b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv hó  és síkosság-
mentesítése 
c) az ingatlan, az ingatlanon található épületek rendszeres tisztítását, rovar- és rágcsáló írtását 
el kell végezni  
d) az ingatlan előtti ároknak tisztántartása, gyommentesítése 
 
 
 

3. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 
 

5. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása – a tevékenység 
tartalmában- az alábbiakra terjed ki: 
a) a közterületen keletkező, továbbá az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállító 
eszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben gyűjtött és 
a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, 
illetve alkalmi elszállítására; 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék 
évente egyszeri alkalommal történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 
c) zöldhulladék (levágott gally, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar hulladék) térségi 
hulladéklerakó telepen, Közszolgáltató által meghatározott mennyiségben és időpontban 
történő átvételére; 
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd 
hulladék elhelyezésére, a térségi hulladéklerakó telep működtetésére és üzemeltetésére. 
(2) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása tagjaként, társulási megállapodásban rögzítettek alapján látja el. 
 
 
4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának és igénybevételének rendje 

és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó joga és kötelessége 
 

6. § (1) A szervezett köztisztasági szolgáltatás a tulajdonos és a szolgáltató között a kötelező 
igénybevétel útján valósul meg.  
(2)  Nem jön létre a szolgáltatás, ha a lakás nem lakott. 
(3) A tulajdonos változás, vagy új tulajdon keletkezése esetén a tulajdonos a szolgáltatónál 
köteles bejelentkezni és szükség szerint gyűjtőedényt igényelni. 
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7. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy 
az ne idézzen elő közterület szennyezést. 
(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy 
hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét és 
egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő. 
(3) A háztartási hulladék átadás-átvétele során keletkezett szennyezést az azt előidéző köteles 
megszüntetni. 
 
8. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása a szolgáltató járművéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben történik. A szolgáltató kizárólag az általa biztosított, 
szabványos gyűjtőedényben elhelyezett háztartási hulladékot köteles elszállítani.  
(2) A háztartási hulladék összegyűjtése hetente egyszer, a hét azonos napján történik. 
Amennyiben ez ünnepnap a szolgáltató köteles az elszállítást az ünnepnapot megelőzően vagy 
azt követően – a gyűjtőedény túltöltését elkerülve – a tulajdonosok tájékoztatása mellett 
elvégezni.  
(3) A gyűjtőedények beszerzéséről, javításáról, pótlásáról és a tulajdonos részére történő 
átadásáról a szolgáltató köteles gondoskodni. A gyűjtőedény javításának és pótlásának 
költségeit az fizeti meg, akinek felróható okból válik szükségessé. A tulajdonos köteles 
továbbá gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról és fertőtlenítéséről. 
(4) A tulajdonos a gyűjtés napján a gyűjtőedényt az ingatlan bejáratának közelében a 
közterületen köteles elhelyezni az úttól legfeljebb 1 m-es távolságra. A szolgáltató köteles a 
gyűjtőedényeket a kiürítésük után a közterületre visszahelyezni úgy, hogy az ne akadályozza a 
jármű, illetve a gyalogos forgalmat. 
(5) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy a gyűjtőedény a természetes elhasználódáson túl 
sérülést ne szenvedjen. 
 
9. § (1) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, 
sár, építési törmelék, fertőző, vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan 
hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése 
során a gyűjtőedényben, gyűjtőkonténerben, illetve a gépkocsi műszaki berendezésében 
rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet. 
(2) Ha a szolgáltatást végző azt észleli, hogy a hulladék közé olyan anyagot, tárgyat, más 
hulladékot helyeztek el, amely nem minősül a rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak, akkor 
annak elszállítását megtagadhatja. 
(3) Ha a szolgáltató jogszerűen megtagadja a (2) bekezdésben foglalt hulladék elszállítását, 
annak szállításra alkalmassá tételéről a tulajdonos köteles gondoskodni. 
(4) A közszolgáltató gondoskodik a településen keletkező zöldhulladék díjmentes átvételének 
megszervezéséről. 
 
 

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló a Ht. 34.§ (5) 
bekezdésében és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottakon túl a 
következőket tartalmazza: 
a) a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok kötelezettségeit, 
b) a közszolgáltatási díj megfizetéséről,  
c) a szerződés felmondásának feltételeiről,  
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról,  
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e) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.  
 

 
6. A helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd hulladékkezelés szabályai 

 
11. § (1)  A tulajdonos jogosult a szolgáltatónak vagy más elszállításra jogosultságot szerzett 
vállalkozásnak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenteni, ha ingatlanán a 
helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó települési szilárd hulladék keletkezik. 
(2) Ha a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltakkal a szolgáltatót bízza meg, a megrendelés 
és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra 
vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a 
tulajdonos rendelkezésére bocsátja, annak elszállításáról és a hulladék ártalommentes 
elhelyezéséről külön díj ellenében gondoskodik. 
(3)   A tulajdonos az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a szolgáltató igénybevétele nélkül 
maga is elszállíthatja, ha a hulladék elszállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
eleget tesz, vagy a hulladék elszállítására jogosultságot szerzett vállalkozással elszállíttathatja 
a kijelölt vagy egyéb ártalmatlanító helyre. 
 

7. A közszolgáltatási díjfizetés 
 
12. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a 
Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.  
(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos váltás 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles 
fizetni. 
(3) Az ingatlantulajdonost a 12.§-ban foglalt szünetelés idejére díjfizetési kötelezettség nem 
terheli. 
(4) Az ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 
napon belül köteles bejelenteni. 
(5) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg. 
 
 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szünetelése 
 

13.§ (1) A zártkerti ingatlanok kivételével a 30 napot meghaladóan nem használt ingatlan 
ingatlantulajdonosa a használaton kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés 
alapján kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlan 
lakatlanságát a Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolással kell alátámasztani, mely szerint 
az ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkező lakos nincsen. 
(2) A használaton kívüli időszak kezdő napja a használat megszűnését követő hónap első 
napja, a használaton kívüli időszak záró napja a használat megkezdése hónapjának első napja. 
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos a 
Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
(4) A használaton kívüli időszakra az ingatlanhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 
 

 
9. A lomtalanítás szabályai 

 
14.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató –külön díj 
felszámítása nélkül- gondoskodik. A Közszolgáltató 2016. június 1-től egyéni lomtalanítás 
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keretében szállítja el a lakossági háztartásokban keletkező lomokat. 
(2) A kommunális hulladékgyűjtési napon van lehetősége a lakosságnak az egyéni 
lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal. 
(3) A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m3 mennyiségig azon 
nagydarabos hulladékok kerülnek begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű 
használat mellett keletkező olyan lakossági hulladékok, amelyek mérete, illetve súlya miatt 
nem helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben. 
(4) Az ingatlantulajdonos a lomtalanítás iránti igényét ügyfélkódja megadásával, legalább egy 
héttel a kívánt időpont előtt jelzi a Közszolgáltatónak. A lomhulladék átadása közvetlenül 
történik a Közszolgáltatónak, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki. 
 

 
10. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok 

 
15.§ (1) Csépa község közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési mód, a 
Közszolgáltató által házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. 
(2) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az ingatlantulajdonosok zsákokban 
vagy kötegelve az ingatlan előtt helyezik el a hulladékot, amit a Közszolgáltató egy hónapban 
egyszer előre meghirdetett időpontban térítésmentesen elszállít. 
 

 11. Hatályba léptető rendelkezések 
 

16. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 3/2004. /II. 27./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 6/2012. (V. 
04.) önkormányzat rendelet, 27/2012. (XII. 30.) önkormányzat rendelet és a 12/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
  Fialka György   Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester          jegyző 
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II. Napirend 

Határozati javaslat az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat 
benyújtására 

 
Fialka György polgármester: Csépa Kulturális Intézmény energetikai korszerűsítésére 
szeretnénk pályázatot benyújtani, amelyhez kérjük képviselő testület hozzájárulását. Írásos 
előterjesztés készült, amelyet áttanulmányoztak. Van-e kérdés, hozzászólás?Amennyiben 
nincs kérem, aki elfogadja a pályázat benyújtását, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 7 
igen szavazattal elfogadta testület a javaslatot. 
 
 
159/2016.(VII.27.) határozat 
a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 
konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás 
megindításáról 
 
A Képviselőtestület 
 

1. kijelenti, hogy a Csépa Község Önkormányzata be kívánja nyújtani támogatási 
kérelmét a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 
konstrukcióra, a Kulturális, tudományos kiállító terem épületének infrastrukturális 
fejlesztésére céljából. 

2. kijelenti, hogy a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
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: 

- Sansavino Informatikai Kft. 2615 Csővár, Madách u. 1. 
 E-mail: office@sansavino.hu 
 - Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 

 E-mail: sapi.forest@gmail.com 
- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 
 E-mail: nagykunsagerttvn@gmail.com 
- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24, 
 E-mail: akviron@akviron.hu 

 
Erről értesül: 1./ Sansavino Informatikai Kft. 2615 Csővár, Madách u. 1. 
  2./ Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6. 
  3./ Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 
  4./ Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24, 

5./ Képviselő testület tagjai 
 
III: Egyebek 
 
Fialka György polgármester: a Nemzeti Agrárkamara az önkormányzati határozatainkat 
megtámadta. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet hogy járuljon hozzá hogy Dr. Vincze 
Gyula Ügyvéd Úr lássa el az önkormányzati bírósági képviseletet. Először a Csépa Község 
Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 89/2016.(V.17.) önkormányzati határozat 
felülvizsgálata során kérném a szavazatokat. 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a megbízásra tett javaslatot. 
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160/2016.(VII.27.) határozat 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megbízza Dr. Vincze Gyula ügyvédet, 
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Nemzeti Agrárkamara felperes által 
beadott bírósági eljárás során a jogi képviseletet lássa el az alábbi ügy vonatkozásában: 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 89/2016.(V.17.) önkormányzati 
határozat felülvizsgálata során. 
 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Vincze Gyula ügyvéd Szolnok 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 
90/2016.(V.17.) önkormányzati határozat felülvizsgálata során kérném a szavazatokat. 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a megbízásra tett javaslatot. 
 
 
161/2016.(VII.27.) határozat 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megbízza Dr. Vincze Gyula ügyvédet, 
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Nemzeti Agrárkamara felperes által 
beadott bírósági eljárás során a jogi képviseletet lássa el az alábbi ügy vonatkozásában: 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 90/2016.(V.17.) önkormányzati 
határozat felülvizsgálata során. 
 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Vincze Gyula ügyvéd Szolnok 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 
91/2016.(V.17.) önkormányzati határozat felülvizsgálata során kérném a szavazatokat. 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a megbízásra tett javaslatot. 
 
 
162/2016.(VII.27.) határozat 
Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megbízza Dr. Vincze Gyula ügyvédet, 
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Nemzeti Agrárkamara felperes által 
beadott bírósági eljárás során a jogi képviseletet lássa el az alábbi ügy vonatkozásában: 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete által hozott 91/2016.(V.17.) önkormányzati 
határozat felülvizsgálata során. 
 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Vincze Gyula ügyvéd Szolnok 
  2./ Képviselő testület tagjai 
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Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás köszönöm megjelenésüket 
és munkájukat! Az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester              jegyző 


