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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016.szeptember 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 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  JEGYZŐ 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van:  Kovácsné Németh Mária képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
Szabó Károlyné  képviselő 
 

Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! 
Megállapítom, hogy 3 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. 
Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön 
megtárgyalásra. 
Megállapítom 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
165/2016.(IX.14.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. 09.14-ei ülés napirendjeit az írásos 
meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. napirend 

Polgármesteri tájékoztató 
 
 
Fialka György polgármester: a térkő gyártás megindult, a hősök szobra bejáróját fogjuk most 
elkészíteni. Belterületi útjaink javítása tekintetében is előrelépést tervezünk, a Zrínyi úti 
ingatlanig a kő út elkészült, a Dózsa György út missziós házig vezető szakasza is rendben 
van. Az alap elkészítése megtörtént. 
A tűzifa pályázatot beadtuk . A művelődési ház és orvosi rendelő energia pályázata elég 
kemény, a konyha pályázat elutasításra került. Valószínűleg ezt egy minisztériumi pályázatba 
később be lehet adni. Itt van esélye a nyerésre. Azt tapasztaljuk, egyre több olyan pályázat 
van, ami tartalékhelyre került.  
Balatonszárszói nyaraló nyári üzemeltetéséről örömmel tájékoztatom a képviselő testületet. 
Jelen pillanatban 2.300. 000 Ft nettó felett van a bevétel, a hátra lévő befizetések és jelenlegi 
megrendelésekkel el fogja érni a 2,5 millió forintot. Az alapítvány ami összeget nem fordít rá 
az üdülőre, azt visszautalja az önkormányzatnak. Erről később döntünk, mire költjük.  
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Az orvosi rendelő pályázatot előnyben kell részesíteni , ha az energetikai pályázat nem nyer. 
Ezt az évet még ki várva, a tavasz nyitányán a testület döntsön úgy, hogy saját erőből oldja 
meg a kérdést, ennek jó néhány pénzügyi vonzata van. Részint a földadóból, részint a 
közmunkaprogram visszaigényléséből, saját mezőgazdasági tevékenységből befolyt 
összegből, a balatonszárszói keretösszegből tudjuk fedezni. 
Sajnos időközben a szakipari munkák díja jelentősen emelkedett, ezért új költségvetést kell 
kérnem a tetőszerkezetre. 
Az önkormányzatnak 5,5 millió pénzeszköz, ami mobilizálható, a gazdálkodásunk stabil és 
megbízható.  
A plébános úrtól tájékoztatást és felkérést kaptunk, a házastársi hűség napja megrendezésére 
került, ennek a rendezvénynek az önkormányzati támogatását kéri. 
Erre kérek egy jóváhagyást. Megállapítom, a testület 4 igennel jóváhagyta a támogatás iránti 
igényt. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az újságban az ivóvíz minőségről tájékoztatót kellene 
kiadni, rossz minőségű, büdös a víz, poshadt, gázolaj ízű. 
 
Fialka György polgármester: tisztítják, a lakosság tájékoztatásának nincs akadálya. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kézfelnyújtással jelezzék, ha elfogadják a polgármesteri 
tájékoztatót. 
Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
II. Napirend 

Előterjesztés a 2016. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat 
módosítására 

 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletével, 382 781 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A rendelet jelenlegi módosításával az 
Önkormányzat költségvetésének főösszege 1 240 e Ft-tal nő, így 407 272 e Ft-ban kerül 
megállapításra 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra 
ajánlotta. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A bevételek időarányosak 55 % feletti, kiadás 45 % a 
felhasználás intézmények takarékosan gazdálkodnak az előző évek gyakorlatának 
megfelelően. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosítására tett előterjesztést, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a 
testület elfogadja a rendelet módosítására tett javaslatot. 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  8/2016. (VI.24.) 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 2/2016.(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: 
 
 
 

407 272 E Ft Költségvetési bevétellel 
407 272 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. 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 
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III. Napirend 
Beszámoló Csépa községi önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Fialka György polgármester: az írásos előterjesztés részletesen taglalja az első félévi 
gazdálkodás számadatait. Pénzeszközök egyenlege a 2016. június 30-i állapot szerint 31 553 e 
Ft. Képviselő testületünk 14 millióval kezdte az évet. A gazdálkodásunkban a önkormányzat a 
rábízott pénzeszközökkel jól gazdálkodott. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a pénzügyi bizottság előzőleg megtárgyalta az anyagot, 
elfogadásra ajánlja. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az időarányos felhasználások a takarékosságra utalnak, 
mindenki gondosan figyelje a saját költségvetését. Az új pénzügyi munkatárssal együtt kell 
működnünk. Szeretném megköszönni az óvoda nevében, hogy zavartalanul végig tudtuk 
csinálni a felújítást, karbantartást, a korlátok felszerelésre kerültek, a kerítés is felújításra 
került. A kerítés, amit kidőlt a viharban, a Gamesz szeretném, ha újrahegesztené. 
  
Fialka György polgármester: aki elfogadja a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a 
testület. A Gamesz felé a kérést tolmácsolni kell, felkéri a kirendeltség-vezetőt rá. 
 

166/2016.(IX.14. ) határozat 

Csépa Községi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a - jelen határozat mellékletét 
képező - 2016. I. félévi beszámolót, és azt elfogadta. 

Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 

2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 

4/ Képviselő-testület 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) nem rendelkezik féléves beszámoló 
készítési kötelezettségről, fontosnak tartom azonban tájékoztatni a képviselő testületet a 2016. évi gazdálkodás I. 
félévi helyzetéről.  
 
1. Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése 
 
I. BEVÉTELEK 1.1.sz.mell. 1.sz.táblázat 
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Az önkormányzat működési támogatásból származó bevételeit a 368/2011. (XII. 31.) az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 5. számú mellékletében meghatározott ütemezés szerint 
folyósította a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei a 2015. évi C. 
Törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. számú mellékletében az 
önkormányzatot érintő pontjaiban foglaltaknak megfelelően kerültek finanszírozásra. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím tartalmazza az elkülönített állami pénzalapoktól, 
központi költségvetési szervtől, valamint az OEP-től származó támogatásokat. OEP finanszírozás összege 10 
458 e Ft, közfoglalkoztatás finanszírozására 53 760 e Ft támogatást biztosított az elkülönített állami pénzalap. 
Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban 4 912 e Ft 
maradványösszeget utalt vissza az önkormányzat részére. Mezőgazdasági támogatásként a földalapú 
támogatásból származó bevétel összege 2 400 e Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezetére folyósított 
támogatás összege 131 e Ft. 
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételit alkotják a helyi adóbevételek, gépjárműadó, valamint a bírság, pótlék 
bevételek. A bevételi jogcím teljesítése összességében 55,29 %, kiemelendő az iparűzési adó teljesített összege 
6 243 e Ft, mely már félévkor majdnem eléri az éves tervezett összeg mértékét. 
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételei közé tartoznak az intézményi ellátási díjak, ÁFA bevételek, 
bérleti díjak. Az intézményi működési bevételek teljesítése 43,93 %.   
Intézményi térítési díjak vonatkozásában a realizált bevétel összege elmarad az „időarányos” mértéktől, ennek 
oka, hogy az önkormányzati konyha, valamint az önkormányzat intézményei közötti belső számlák nem kerültek 
megfizetésre maradéktalanul a konyha felé (pl. óvoda 2 havi elmaradás). 
A korábbi években nyújtott lakáskölcsönökből 37 e Ft térült meg az I. félévben. 
A szennyvízberuházásra befizetett lakossági hozzájárulások utólagos elszámolásából 688 e Ft bevétel 
realizálódott, melyet a Fundamenta Lakáskassza Zrt. teljesített. 
 
 
 
 
II. Kiadások 1.1. sz. mell. 2. sz. táblázat 

A működési célú kiadások teljesített összege közel időarányos. A személyi juttatások tekintetében elmondható, 
hogy a törvény szerint meghatározott illetmények kerülnek kifizetésre, munkáltatói döntésen alapuló illetmény 
összege minimális.  

A dologi kiadások teljesítése önkormányzati szinten 41,91 % -ot mutat a módosított előirányzathoz képest. A 
dologi kiadások vonatkozásában meg kell említeni, hogy 5 000 e Ft a 2015. évi rendkívüli támogatás terhére 
került elszámolásra. 

Szociális ellátások tekintetében az elmúlt évi maradvány terhére kifizetett tűzifa támogatás szállítási költséggel 
növelten került számításba vételre.   

Egyéb működési célú támogatások kiadási jogcímen a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
működéséhez 2 143 e Ft támogatást biztosított a költségvetési rendeletben tervezett összeg terhére. A 2016. évi 
rendkívüli támogatás terhére 3 havi kifizetés történhet az elfogadott támogatói okirat szerint, ennek teljesítése az 
év második felében történik. A kistérségi társulásnak 934 e Ft hozzájárulás utalása történt meg az orvosi ügyelet 
működtetéséhez, illetve egyéb kistérségi szinten megvalósított feladatok (pl. polgárvédelem, ivóvíz-minőség 
javítás) ellátásának finanszírozására. 

Az egyéb működési célú támogatások kiadási jogcím tartalmazza a civil szervezetek működéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás összegét. Csépa Községi Sportegyesület részére 4 503 e Ft, míg a Medicopter 
Alapítvány 50 e Ft, a Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület részére pedig támogatás került folyósításra az első 
félévben. 

A beruházások között a művelődési ház részére projektor, a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett 
lapvibrátor, rázóasztal, fűnyírók kiadásai szerepelnek. 
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2.  Pénzügyi helyzet alakulása 
 
Csépa Község Önkormányzata a 2016. évi gazdálkodását 14 967 e Ft nyitó pénzkészlettel kezdte. Pénzeszközök 
egyenlege a 2016. június 30-i állapot szerint 31 553 e Ft.  
 
Az önkormányzatnak törekedni kell kintlévőségei minél nagyobb mértékű „behajtására”, nevezetesen 
adóbevételek, lakáshitelek hátralékos összegeinek realizálására, a saját bevétel növelésére, mivel a rendkívüli 
támogatás keretében igényelhető támogatási jogcímek köre, és ezzel egyidejűleg az igényelhető támogatás 
összege is csökken. 
 

Csépa, 2016. szeptember  

        Fialka György  

        Polgármester 
 
 
IV. Napirend 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról 
 
Fialka György polgármester: Az elmúlt évben 241 m3 tűzifát pályáztunk meg és ehhez 
kaptunk 4.591.050 forint állami támogatást kaptunk ennek megvalósítására, melyhez az 
önerőnk a szállítási költség volt, ami 918.211 forint. Legalább ennyit szeretnénk az idén is, a 
mennyiség meghatározására kérem a testület javaslatát, a javaslatomban 280 m3 szerepel. Az 
5 ezer főt meg nem haladó településeknek van erre lehetősége. Tavaly 241 m3 kaptunk, ennél 
picit többet kellene igényelni, egyre több család szorul arra, hogy valamilyen segítséget 
kapjon. Az önerőnk továbbra is a szállítási költség, ezt az 1 milliós nagyságrendet el tudjuk 
fogadni. 
 
Ha nincs más hozzászólás, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom. Aki egyetért vele, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta a 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló kiegészítő támogatás benyújtására tett 
javaslatot. 
 
167/2016.(IX.14.) határozat 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 280 m3 
kemény lombos tűzifa vásárlásához igényel támogatást. 
Mint - a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján - jelentős munkanélküliséggel sújtott 
település, önerő nélkül pályázik, de vállalja a tüzelőanyag szállításából – ideértve a 
rászorulókhoz való eljuttatást is -, származó költséget a szociális ellátások terhére. 
A Képviselő-testület megbízza a mindenkori polgármestert, a pályázat beadásának, a 
tüzelőanyag beszerzésének, valamint szétosztásának megszervezésével. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
V. Napirend 
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Előterjesztés a JNKSZ M-i Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének 
beszámolójának elfogadására 
 
Fialka György polgármester: köszöntöm, a megyei könyvtár képviselőjét, a megyei könyvtár 
a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente tájékoztatót készít a 
kistelepülési önkormányzat számára. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a KSZR készítette el a tájékoztatót, sajnos nem tudtak 
megjelenni az ülésen.  
 
Bíró József:  a könyvtárnak ez évben még 160. e forint van rendezvényre a KSZR-en 
keresztül, könyvtár népszerűsítési programot kell csinálni négyet ebben az évben ebből az 
összegből.  A KSZR rendszeren keresztül 147.e forint könyvrendelésre van. A normativ 
támogatásból is van 165 e forint könyvbeszerzésre, állománygyarapításra kell fordítani. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm  a beszámoló elkészítését, aki elfogadja, kérem 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta a megyei 
könyvtár beszámolóját. 
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168/2016.(XI.14.) határozat 
a JNKSZ M-i Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének beszámolójának 
elfogadására valamint a rendszerhez való csatlakozásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
tevékenységről és könyvtári munka értékeléséről szóló beszámolót elfogadta. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben továbbra is részt kíván venni önkormányzatunk, 
az együttműködési megállapodásunkat fenntartjuk. 
A testület felkéri a művelődési ház és könyvtár vezetőt, hogy gondoskodjon róla, hogy a 
település honlapján helyezésre kerüljön a csepa.vfmk.hu pont, melyen keresztül a lakosaink 
tájékozódhatnak a könyvtárat érintő adatokról. 
 
Erről értesül: 1./ Verseghy Ferenc Könyvtár Igazgatója Lászlóné Nagy Ilona igazgatónő 
  2./ Képviselő testület tagjai  
  3./ művelődési ház vezetője 
 
VI. Napirend 
Előterjesztés a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Fialka György polgármester: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
jelenleg hatályos társulási megállapodása alapján a költségviselés az ivóvízhálózat 
tekintetében az adott településen ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom szerint, míg a 
vízműtelepek vonatkozásában a telepet igénybevevő egyes települések lakosság számának 
arányában kerül meghatározásra. Ez a rendelkezés azonban jelenleg nem állja meg a helyét, 
módosítani kell.  
A program befejezésével szét kell osztani a vagyont. 
A települések létszámarányosan kapják meg a vagyonrészt, eredetileg így volt. Most 
közigazgatásilag kapja meg mindenki, ami hozzá tartozik. Csépa-Tiszasas-Tiszaug 
vízrendszer tulajdoni arányoknak megfelelő szétosztását kezdeményezné. 
Azzal, hogy tulajdonrészt kap Csépa, nem kapja meg az értékcsökkenésnek megfelelő bérleti 
díjat, ami az adott berendezés pótlására, javítására fordítandó. A polgármesterekkel 
megbeszélést folytattam.  
700 milliós beruházásba a víztermelésből adódó kopás minden fogyasztót terhel. Rendben 
van, kapja tulajdonba a 3 önkormányzat a tulajdonrészt, vállalja fel a központi rendszerben a 
meghibásodást mindenki, az elfogyasztott víz arányában, kiveszi a részét a meghibásodás 
megjavításának költségében.  
Én jó szívvel nem tudom elfogadni az anyagot ebben a formájában.  Nem tudja, 5-10 év 
múlva milyen kopásból eredő meghibásodások jönnek, a testületnek nem lesz erre pénze. 
Nem a mának, a jövőnek szavazunk. A testület fogadjon egy állásfoglalást, a 
vagyonmegosztással egyetért, a felújítással kapcsolatos költséget minden önkormányzat 
vállalja be, amilyen arányban fogyassza a vizet. Ha ez időközben megváltozik, akkor ez új 
helyzetmegbeszélés.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: ha nemmel szavazunk, várható-e új koncepciót találunk ki? 
Más településen volt-e már e témáról szó? 
 
Fialka György polgármester : igen a válasz. Ebben az évben szavazni kell. Arányos, egyenlő 
teherviseléssel kell párosulni. Mi van, ha nem a Bácsvíz a szolgáltató? A társulásban 
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résztvevő önkormányzatok elfogadnák úgy a megállapodást, hogy azonos teherviseléssel 
járuljunk hozzá. Miután azt javaslom, bármelyik önkormányzat ezt átgondolja, nem várhatják 
el, ezt vállaljuk fel. Mi hárman egyeztettünk a megállapodás tekintetében a polgármesterek, 
Csépa-Tiszasas-Tiszaug. Gondoljuk meg, amikor a tiszasasi csővezeték szétmegy, egy-egy 
beavatkozás több millió forint. 
Aki elfogadja a társulási megállapodásra tett javaslatot tegye fel a kezét, megállapítom nincs 
szavazat, aki elutasítja ezt a megoldást, megállapítom 4 igen szavazat. Kérem hatalmazzon 
meg a testület, hatalmazzon meg, hogy a társulás elnökét felkeressem, tárgyalják újra a témát. 
Megállapítom 4 igen szavazattal a testület felhatalmazását megkaptam, az ivóvízminőség 
javító ÖKM társulás megállapodásának újratárgyalásának kezdeményezésére. 
 
169/2016. (IX.14.) határozat 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszazugi Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést nem fogadja el. A megállapodásban a  vagyonmegosztással 
egyetért, javasolja, a felújítással kapcsolatos költséget minden önkormányzat 
vállalja be, amilyen arányban fogyassza a vizet 
Felhatalmazza Fialka György polgármestert az ivóvízminőség javító ÖKM 
társulás megállapodásának újratárgyalásának kezdeményezésére. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület 
 2./ Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

- értesül. 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
társulási megállapodásának módosításáról 
 
Fialka György polgármester: A jelenleg hatályos társulási megállapodás alapján a fenntartási 
időszak végig kellene a Társulásnak működnie, de ezen lehet változtatni, úgy, hogy a Társulás 
megszűnése után egy gesztor önkormányzat továbbra is ellátja a fenntartási időszak végéig 
fennálló feladatokat. Ehhez azonban módosítani kell a társulási megállapodást. Az írásos 
előterjesztés a módosítást tartalmazza. 
Aki elfogadja a hulladékrekultivációs társulás megállapodásának módosítását, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület elfogadta a 
megállapodás módosítására tett javaslatot. 
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170/2016.(IX.14.) határozat 
A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási 
megállapodásának módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási 
megállapodása az alábbiak szerint változzon: 

 
1. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
Társulási megállapodásának (továbbiakban: megállapodás) II. a Társulás 
időtartama fejezet „A Társulás határozott időre, a KEOP1 és KEOP2 projektek 
beruházási szakaszának teljes befejezését, azaz a projekt megvalósításához 
folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által jóváhagyott, teljes körű 
elszámolását követő fenntartási időszak végéig jött létre.”  

szöveg helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Társulás határozott időre, a KEOP1 és KEOP2 projektek beruházási 
szakaszának teljes befejezésig, a Közreműködő Szervezet által a projekthez 
kapcsolódó záró kifizetési igénylés és záró beszámoló jóváhagyásáig jött létre.  
A Társulás megszűnését követően, a projekt megvalósításához folyósított 
támogatásnak az Európai Bizottság által jóváhagyott teljes körű elszámolását 
követő fenntartási időszak végéig Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat tesz 
eleget a Támogatási Szerződésben megjelölt feladatoknak.” 

 
2. A megállapodás IX. A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezet IX.2. A 
Társulás vagyona alpontja a következő pontokkal egészül ki: 

IX.2.3. Az átadásra kerülő vagyon tartalmazza az egyes településre 
építési költséget bruttó értékben, valamint a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb költségek 
értékét lerakók száma szerinti osztásban. Az átadott vagyonról szóló 
kimutatás valamennyi tag által jóváhagyott okiratban kerül rögzítésre.” 

 
3. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Erről: - Képviselő-testület tagjai 

- Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
- értesül. 

VIII. Napirend 
Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának és Rákócziújfalu Község 
Önkormányzatának a Tiszazugi Önkormányzatok Társuláshoz való csatlakozásáról 
 
Fialka György polgármester: Martfű és Rákócziújfalu határozott csatlakozási szándékáról a 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához. A csatlakozási szándékokat a Társulási Tanács 
egyhangúan elfogadta. Ezt azonban a társulást alkotó települések képviselő-testületeinek is el 
kell fogadnia, ezért javaslatot teszek a csatlakozási szándékok elfogadására. 
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Először Martfű csatlakozási szándékát kérem, fogadják el, megállapítom, hogy 4 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a csatlakozási szándékot. 
 
171/2016.(IX.14.) határozat 
Martfű Város Önkormányzatának a Tiszazugi Önkormányzatok Társuláshoz való 
csatlakozásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Martfű Város Önkormányzata a már megalakult Tiszazugi Önkormányzatok 
Társuláshoz csatlakozzon. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 

Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai 
  - Tiszazugi Önkormányzatok Társulás 

 
 
Fialka György polgármester: Rákócziújfalu csatlakozási szándékát kérem, fogadják el, 
megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a csatlakozási 
szándékot. 
 
172 /2016.(IX.14.) határozat 
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának a Tiszazugi Önkormányzatok Társuláshoz 
való csatlakozásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Rákócziújfalu Község Önkormányzata a már megalakult Tiszazugi 
Önkormányzatok Társuláshoz csatlakozzon. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
 

Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai 
   - Tiszazugi Önkormányzatok Társulás 
 

 
IX. Napirend 
Beszámoló a Falunap lebonyolításának tapasztalatairól 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: A számszaki beszámolót mindenki megkapta. Két 
sztárvendég volt az idén. Az volt a tapasztalat, picit drágább, egy sztárvendég megfelelőbb 
lenne a jövőben úgy gondoljuk. Az étkezés, ellátás rendben volt. A hangosítás nem volt 
rendben, hivatásos hangtechnikust kell megkérnünk jövőre. A sztárvendégek nem tudták 
megfelelően használni a berendezéseket. 
Szerintem jól együtt dolgoztunk, 3-4 fő vállalta a fő dolgokat, a hivatal is nagy segítségünkre 
volt. Néhány képviselő még vendégként sem vett részt a rendezvényen, ezt szeretném, ha a 
jövőben változna. Szükség van a falunapra, még szerényebb keretek között is. Szűkösen 
bánnak ezekkel a rendezvényekkel  a pályázati támogatást tekintve. A karcagi térségben több 
10 millió forintot adtak erre a célra mi 400.000 Ft-os támogatást sem kaptuk meg. 
Mindenkinek megköszönöm a munkáját, a háttérmunkásokét, a gamesz, közmunkások, 
konyha, hivatali dolgozók, idősek otthona segítséget nyújtottak. 
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Fialka György polgármester: egyetértek azzal a megjegyzéssel, települési rendezvényről van 
szó, akik erről az asztalról esznek, ezeket a rendezvényeket mellékesként kezelik. Augusztus 
20-ai rendezvényen való megjelenést is megszondáztattam. Az egymás sikerének, 
kitüntetésének is tudnunk kellene örülni. Azért mert több területen dolgozunk itt most az 
elkövetkezendő időben nagyon sok tennivalónk lesz. Örülök, hogy tudunk adni elismerést 
valamilyen intézményben dolgozónak. Időnként erkölcsileg, emléklappal észrevetetjük, hogy 
észrevettük, elismerjük, ez mindenképpen pozitívan kell, hogy hasson. Erről 
intézményeinkben dolgozókkal is beszélni kell, nem a kötelező jelleg, hogy előtérbe jusson.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az ünnepségek végén mindig szoktam egy kis 
összefoglalót mondani, akkor utaltam az irigységre, a munkahelyi közösségek életére. 
Véleményem szerint, amikor munkaidőben tartunk egy állami ünnepet, ünnepi ülésként is 
felfogható. Ünnepelni a családban kell megtanulni. Iskolás gyereket sem nagyon látni az 
ünnepen. Kedves feladat az gyerekek részére az ünnepi kenyér szétosztása. Nemcsak a 
munkáról az emberségről is szól a kitüntetés.  
 
Pigniczki Árpád képviselő:  a képviselők megjelenésére válasz piros betűs ünnep 
munkanapon van, két rész van, amikor nem akar ott lenni, a másik, amikor nem ér rá. A 
kitüntetéseknél az idén először éreztem mekkora feszültséget okozott egyesekben. Ennyiből 
ez generálódott, mi lenne, ha csak egyet adnánk évente?  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a falunap lebonyolításának tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót és az elszámolást, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a 
testület elfogadta a beszámolót. 
 
173/2016.(IX.14.) határozat 
2016. évi falunapi elszámolásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. Évi falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól szóló szóbeli tájékoztatót, valamint a pénzügyi elszámolást elfogadta. 
Elismeri a rendezvény szervezőinek, és lebonyolításban részvevőinek munkáját. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ Pénzügyi Csoport Csépa  
 
 
X. Napirend 
Előterjesztés Csépa Község Önkormányzatának csatlakozása a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Fialka György polgármester: a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati részével, 4.000 
ft/hó évek óta támogatja önkormányzatunk a szociálisan rászoruló, felsőoktatási 
intézményben tanuló fiatalokat. A csatlakozás pénzügyi vonatkozásban az önkormányzat 
2017. évi költségvetését érinti. Ennek fedezetét a központi költségvetés által biztosított  „ A 
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása „terhére kell tervezni. 
A részletes feltételeket az írásos anyag tartalmazza ezt. Egy-egy fiatal útba indításához hozzá 
tudunk járulni, bár az igazi öröm az lenne, ha vissza is jönnének. 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető: a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása 
nagyon fontos ebben a világban, ezért javaslom, a testület csatlakozzon az 
ösztöndíjrendszerhez. 
Aki egyetért azzal, hogy a 2016/17-es tanévben is csatlakozzunk az ösztöndíjrendszerhez, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 
 
174/2016.(IX.14) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központilag kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt 
dokumentumok alapján és az alábbi határozatot hozza.  
 
1.) Csépa Községi Önkormányzat elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeiben foglaltakat. Az ÁSZF. a határozat 1. számú mellékletet képezi. 
 
2.) Csépa Községi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat a jelen 
határozat 2. számú mellékletét képezi. 

 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai  
  - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 KKÖH Pénzügyi Osztálya 
 
XI. Napirend 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázat kiírása 
 
Fialka György polgármester: A települési önkormányzat 2016. december 12-ig az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra 
hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített 
adatait. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi 
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára. 
A kiírást közzétesszük a honlapunkon, a Csépai Naplóban és a fali hirdetőkön. 
Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot és az írásos előterjesztést. 
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175/2016.(IX.14.) határozat 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázati kiírásáról 
 

1. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára, a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére 
vonatkozóan. A pályázati kiírás a határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 

2. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, mely a határozat 2. Számú 
mellékletét képezi. 

 
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai 

2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
3./ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

 
XII. Napirend 
2016. évi népszavazás technikai lebonyolításához támogatás kérése 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A szavazatszámláló bizottságok munkájában delegált 
személy részvételére nagy szükség van. (A mozgóurnák működése miatt két személy távol 
van a népszavazás lebonyolítása során a szavazóhelységből, a három fő jelenléte a választási 
törvény által előírt.) 
A választás technikai lebonyolításához, a foglalkoztatott személyek ellátásához kérem a 
képviselő testületet, hogy 200.000 Ft-tal hozzájárulni szíveskedjen! Az állam által adott 
összeg ásványvízre és pogácsára elég, egész nap itt vannak, ellátásra kérem a segítséget. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért azzal, hogy a népszavazás költségeit a helyi 
lebonyolítás tekintetében támogassa a testület kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
176/2016.(IX.14.) határozat 
Választási költségek támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. évi népszavazás Csépa község 
választási körzeteiben történő technikai lebonyolításához 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi csoport Csépa 
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XIII. Napirend 
 
Egyebek 
 

a.) Előterjesztés A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítására 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  Kunszentmárton Város Önkormányzatának és Csépa Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületei 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati 
hivatalt hoztak létre. Az aláírt megállapodás módosítani szükséges az alábbi pontok 
vonatkozásában: a véleményezési jog tekintetében: Az intézményi belső szabályzatokat a 
Képviselő-testületek nem tárgyalják meg, ezért e bekezdésnek nincs létjogosultsága 
(megállapodás 3.1.5. pont) 

A hatályban lévő megállapodás 3.3. pontjában rögzítettekhez képest Kunszentmártonban a 
köztisztviselői létszám nőtt. 
Pénzügyi Osztály átszervezése és az osztályok közötti feladatátcsoportosítások miatt a 
szervezeti egységek száma, megnevezése változott, amelyeket át kell vezetni a megállapodás 
szövegében is. 
A megállapodás II. számú módosításával a szerződő önkormányzatok hatályon kívül 
helyezték a szerződés 2 számú mellékletében szereplő azonnali beszedési megbízásról szóló 
felhatalmazó levelet. A szerződés 4.1.5. pontjában a beszedési megbízásra történő utalás 
bennmaradt, ez pontosításra szorul. 
A módosítási javaslatot mindkét Önkormányzat köteles 30 napon belül érdemben 
megtárgyalni, ha mind a két önkormányzat támogatja többségében, akkor lehetséges a 
megállapodás módosítása és aláírása. 
Eddig a pillanatig úgy működött, mintha a csépai kirendeltség egy osztály lenne, most egyéb 
szakmai osztályhoz tartoznak a dolgozók, a kirendeltségvezető kivételével. A gyakorlatban a 
munka folyamatos lesz. Meg fogjuk oldani a pénzügyi ellenjegyzést is.  
 
Fialka György polgármester:  van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással 
jelezze, aki egyetért a hivatalmegállapodás módosítására tett javaslattal! Megállapítom a 
testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
177/2016. (IX.14.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III. számú módosításáról 
 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a 2013. február 19. napján kelt Kunszentmárton város 
Önkormányzatával kötött, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jelen határozat melléklete szerinti 
III. számú módosítását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodás módosításának aláírására. 
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Felelős: Fialka György polgármester. 
Határidő: azonnal 

 
Erről értesülnek:   - Képviselő-testület tagjai 

- Fialka György polgármester 
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
- KKÖH Számviteli Osztály 
- Kunszentmárton Város  Önkormányzata 
 

A KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS  

 
III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete 

Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
Adószám: 15732949-2-16 
Törzsszám: 732954 
Statisztikai szám: 15732949-8411-321-16 

 Képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester 
 
CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Képviselő-testülete 

Székhely: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
Adószám: 15732932-1-16 
Törzsszám: 732954 
Statisztikai szám: 15732932-8411-321-16 

 Képviseli: Fialka György polgármester 
a Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2016.(IX.22.) 
határozatában, és Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
__/2016.(IX.14.) határozatában kinyilvánított szándéka alapján, amely határozatok 
jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezik, a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2013. február 19. napján kelt 
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. A megállapodás 3.1.5. pontjának utolsó bekezdését hatályon kívül helyezik. 
2. A megállapodás 3.3. pontját hatályon kívül helyezik, és helyette az alábbi, új 3.3. 
pontot fogadják el: 

„3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma  
Szakmai létszám: 
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 jegyző    1 fő 

 aljegyző    1 fő 

 Ügyintéző 
Kunszentmárton (székhely)   35 fő 
Csépa (Kirendeltség)     6 fő 
(ebből 1 fő, mint kirendeltségvezető)  

Technikai létszám: 
Kunszentmárton (székhely)   1 fő 

Létszám mindösszesen:  44 fő” 
3. A megállapodás3.4.1. pontját hatályon kívül helyezik, és helyette az alábbi, új 3.4.1. 
pontot fogadják el: 

„3.4.1. A 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.” 

 
4. A megállapodás 4.1.5. pontját hatályon kívül helyezik, és helyette az alábbi, új 
4.1.5. pontot fogadják el: 

„4.1.5. Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a 4.1.3. pontban megadott 
határidőig nem kerül sor Kunszentmárton Város Önkormányzata jogosult a 
hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot beszámítani, melynek 
mértéke a megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat 
kétszerese.” 

Jelen szerződésmódosítást az eredeti Megállapodás többi rendelkezésének 
változatlanul hagyása mellett elolvasás, tartalmának megismerését és megértését 
követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró 
polgármesterek, mint a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezőt, 
annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. 
Kunszentmárton, 2016. szeptember  Csépa, 2016. szeptember  

 
Wenner-Várkonyi Attila     Fialka György  
polgármester      polgármester  
Kunszentmárton Város Önkormányzata  Csépa Község Önkormányzata 
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b.) Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a belsőellenőrzés jelentés alapján többek között felülvizsgálni 
szükséges a KKÖH SZMSZ-ét, a tekintetben, hogy a Csépai Kirendeltség feladatkörére 
vonatkozó szabályokat be kell integrálni a Hivatal osztályainak feladatkörébe, mivel a csépai 
Kirendeltség nem egy önálló feladatkörrel rendelkező szervezeti egység, hanem a hivatal 
állandó jelleggel működő általános kirendeltsége. Az azonos feladatkörök egy intézmény több 
szervezeti egységben történő párhuzamos meghatározása nem felel meg a hatályos 
jogszabályoknak. Ez leginkább a pénzügyi szakterületet érinti, ugyanis a hivatalon belül a 
gazdasági vezető kell, hogy legyen minden pénzügyes kollegának a munkajogi felettese. 
A javaslatnak megfelelően elkészítettük az SZMSZ módosítás tervezetét, melynek 
elfogadására teszek javaslatot. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért az előterjesztéssel kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. 
 
 
178/2016. (IX.14.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerinti módosítását 
jóváhagyja: 
 
1.  Az SZMSZ 19. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunszentmárton 
Város 

Polgármestere 

Csépai 
Kirendeltség 

Műszaki, 
 és Pályázatkezelő 

Osztály 

Alpolgármester 

Jegyző 

Pénzügyi és  
Adóügyi 
Osztály 

Szervezési, 
Igazgatási és 

Humánpolitikai 
Osztály 

Építési 
hatósági 
ügyek 
Műszaki 
ügyek 

Költségvetés 

Adóügyek 

Pályázatok, 
beszerzések  

Pénztár 
   Szervezési 
   ügyek 

Humánpolitika 
 

Igazgatási 
ügyek 

Könyvelés 

Aljegyző 

Csépa 
Község 

Polgármestere 

Alpolgármester 

Számviteli 
Osztály 
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3.  Az SZMSZ 2. mellékletének 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 

 
„5. Csépai Kirendeltség 

 
A kirendeltség a jegyző és aljegyző vezetésével, a számviteli osztályvezető szakmai 
irányításával, a kirendeltségvezető szakmai felügyeletével ellátják a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztály, a Számviteli Osztály, a Szervezési Igazgatási és Humánpolitikai Osztály valamint a 
Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály I. pontban meghatározott feladatait Csépa település 
vonatkozásában a hivatal munkaügyi feladatainak valamint azon feladatok kivételével, 
amelyek a jegyző- nek, mint járási székhely jegyző feladat-és hatáskörébe tartoznak (pl. 
építési hatósági feladatok) 
 
 

Erről értesül: - Képviselő-testület 
 - Fialka György Polgármester 
 - Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző 
- Kunszentmárton Város Önkormányzata 
- KKÖH osztályai 

 
c.) Előterjesztés Csépai Község „Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény vezetői 
álláshely betöltésére pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban 
megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Ezért jogszabályi előírt 
kötelezettségünk a pályázat kiírása az Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény vezetői 
álláshely betöltésére. 
 
Berényi  Veronika kirendeltségvezető: 1 hónapig kell fenn lenni a pályázati kiírásnak. Ez 
természetes feladatunk, most kell elvégezni. 
Van-e kiegészítésük?  Amennyiben nincs kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért a pályázat 
szövegezésével! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. 
 
179/2016.(IX.14.) határozat 
„Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet az „Őszikék” 
Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyre vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen 
határozat 1. mellékletét képezi. 

1. Szoci
ális 
ügyek 

Közterület- 
felügyelet 

Üzemeltetés 
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1.melléklet 

 
Pályázati felhívás 

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot hirdet 

 
”Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény 

 
intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás 2017. január 01-től – 2022. december 31. 
A munkavégzés helye: 
 5475 Csépa, Rákóczi u. 15. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény színvonalas munkájának, gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása.  
Az intézmény tevékenységi köre: idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
- főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. mell. előírt képesítés, figyelemmel a 
257/2000.(XII.26) Korm.rendeletben foglaltakra  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- büntetlen előélet 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- helyismeret 
- jogosítvány 
- gyakorlat azonos feladat ellátású intézményben 
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz 
- büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez 
hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó 
gondnokság alatt 
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- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 01. 
A pályázat benyújtásának határideje:   2016. november 04. 

. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Csépa Község Polgármestere nyújt 
56/323-001 vagy a 30/228-8910 telefonszámon. 
  A pályázatok benyújtásának módja: 
 

- Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzatának 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: ESZI intézményvezető 

 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:. A kinevezésről Csépa 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő testületi ülésen.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:- Csépa község  honlapja: www.csepa.hu 
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016.09.30. 

d) gördülő fejlesztési terv 

Fialka György polgármester: Gördülő fejlesztési tervet mindenki kézhez kapta, egy éves 
felújítási karbantartási és működést biztosító beruházásokról van szó, fogadjuk el, e szerint 
működjön. A bérleti díjból utólagosan ki tudjuk fizetni, azonnal fizetés nem terheli 
önkormányzatot. 

Pigniczki Árpád képviselő: a külső-belső felületvédelem mennyire befolyásolja az ivóvíz 
mennyiségét? 

Fialka György polgármester: amikor a toronyban fenn van a víz, az a nyomás biztosítja az 
ellátást, van egy kapcsoló, ami beindítja az egyik kutat, elvileg nem lehet probléma. Az átállás 
ezen a módon lesz beindítva. Az Arany János utcán zuhog a víz a csatornában, tehát a 
mosatás folyik. A testület tagjai közül aki elfogadja a Bácsvíz Csépa-Tiszasas-Tiszaug 
közműves ivóvízellátás gördülő fejlesztési tervét kézfelnyújtással jelezze, 4 igen szavazattal 
elfogadta. 
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180/2016.(IX.14.) határozat 
közműves ivóvízellátás gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt 
Csépa-Tiszasas-Tiszaug közműves ivóvízellátásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét 
elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

Fialka György polgármester: a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési 
tervét is írásban megkapták. Van-e kérdésük? A testület tagjai közül, aki elfogadja a Bácsvíz 
Csépa-Tiszasas-Tiszaug közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás gördülő fejlesztési tervét 
kézfelnyújtással jelezze, 4 igen szavazattal elfogadta. 

181/2016.(IX.14.) 
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt 
Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetés és -tisztításra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervét elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
e.) Hetényi Géza kórház támogatásáról 
 
Fialka György polgármester: minden évben két egészségügyi intézményt, a Medicoptert és a 
Hetényi Géza kórházat támogatjuk korábbi döntésünknek megfelelően. 
Javaslom, hogy az idén is 50.000 Ft-ot támogatási összegként utaljunk át a Hetényi Géza 
kórháznak, a múlt évi támogatás felhasználásáról megküldte tájékoztatóját. 
Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki jóváhagyja a támogatási összeget. Megállapítom 4 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a támogatásra tett javaslatot. 
 
182/2016.(IX.14.) határozat 
Hetényi Géza kórház támogatásáról       
        
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Hetényi Géza kórház csecsemő- és 
gyermekosztálya részére 2016. évben  50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatást nyújt. 
 
Erről értesül: 1./ Hetényi Géza Kórház Szolnok, Tószegi u 21. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
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f) orvosi ügyeleti ellátás támogatása 
 
Fialka György polgármester: az írásos anyagban lévő előterjesztés táblázatban látható, hogy 
inflációt követő emelés lesz 20.000 Ft emelkedést jelent Csépára vonatkozóan. Voltak 
problémák az ügyeleti ellátásban, ha 4 óra után segítséget kértek lakosaink. Ezt jeleztük is. 
Amikor az orvosi ellátás ügyeletre szabott, elvárható, ez megfelelő legyen makulátlanul. A 
jövőben figyelemmel kísérjük ez az ellátás megfelelő-e. Ez olyan biztonság, amelyet 
mindannyiunk érdekében biztosítani kell.  

Pigniczki Árpád képviselő: a martfűi miért ennyi? 

Fialka György polgármester: Martfű ingyen telephelyet létesít fűtés, világítás is őket terheli. 
A területi ellátásban részt vevők itt lesznek elhelyezve. Van-e még kérdés? Ha nincs 
szavazásra bocsátom. Amennyiben elfogadják az orvosi ügyeleti ellátás 105.412 Ft települési 
hozzájárulás összegét, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, 4 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 

183/2016.(IX.14.) határozat 
orvosi ügyeleti ellátás 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta Csépa községre vonatkozóan az 
orvosi ügyeleti ellátás 105.412 Ft települési hozzájárulás összegét.  

Erről értesül: 1./ Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Öcsöd, Kossuth tér 1. 
  2./ Képviselő testület tagjai 

g.) szociális szövetkezet létrehozásáról 

Fialka György polgármester: szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatban szeretném 
kihangsúlyozni, nem az a fajta gondom van ami személyhez fűződik. 77 pontból álló 
feladatrendszerben foglaltak szerint 9 ha földet kérnek, amit művelhetnek az 
Önkormányzattól. Lakó ingatlant, akik itt dolgoznak ebbe beleköltöztetnék. Ehhez anyagi 
fedezetük nincs. Kérjük tőlük, hogy gazdálkodási tervet készítsenek, mit akarnak vetni, 
mennyi a ráfordítás, mennyi a haszon. Csak általános tervet küldenek . A szociális 
szövetkezetekre jelentős összegeket lehet pályázni, egyre másra csődbe mennek, visszafizetési 
kötelezettség keletkezik. A kezdeményező mondja meg, mit akar csinálni a földeken. 2 millió 
nyereségnek ennyi földterületen kellene képződnie, ehhez jön a földalapi támogatás. 

Kérésem ellenére a terv nem készült el, csodák nincsenek, ha 2-3 ember nekiáll kapálni és 
nincs berendezés csak ötletük van. Én úgy gondolom, parkoló pályára tesszük ezt a témát, 
amíg olyan anyagot nem tesznek elénk, amiről már tárgyalhatunk is. Várjuk az anyagot, nem 
vagyunk döntéshelyzetben. Erről kérem, a hivatal tájékoztassa a kérelem benyújtóit! 



 

24 
 

 

184/2016.(IX.14.) határozat 
szociális szövetkezet létrehozásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális szövetkezet létrehozási ötletét 
elutasítja. Amint kész tervekkel állnak elő, a megvalósítás újra napirendre kerülhet. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

h.) 2016. október 2-ai népszavazás lebonyolításához támogatás kérése 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: Az eddigi választásokhoz hasonlóan szeretnénk kérni a 
képviselő-testület támogatását a választás lebonyolításával összefüggő kiadásokhoz, mert 
enélkül az apparátus ellátását nem tudjuk megoldani. A választás technikai lebonyolításához, 
a foglalkoztatott személyek ellátásához még 200.000 forintra lenne szükségünk. 

Fialka György polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs szavazásra bocsátom. Megállapítom, 4 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 

 
185/2016.(IX.14.) határozat 
2016. október 2-ai népszavazás lebonyolításához támogatás kérése 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a választás lebonyolításával összefüggő 
kiadásokhoz 200.000 forint támogatást nyújt a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltsége részére a technikai lebonyolításához, a foglalkoztatott 
személyek ellátásához. 
 
Erről értesül: 1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 

 2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
 3/ KKÖH Jegyzője 

 4/ Képviselő-testület 
 

i.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vakok és gyengén látók egyesületének támogatási 
kérelme 

Fialka György polgármester: vakok és gyengén látók egyesületének támogatási kérését 
napoljuk el, tájékoztassuk őket, hogy a testület következő költségvetés elkészítésében vesszük 
figyelemben, ez évben a tervezett összeget nem áll módunkban módosítani. A testület 
jóváhagyta négy igen szavazattal a javaslatot. 

186/2016.(IX.14.) határozat 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vakok és gyengén látók egyesületének támogatási 
kérelemének elutasítása 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vakok és 
gyengén látók egyesületének támogatási kérelmét elutasítja, mivel ebben a költségvetési 
ciklusban már nem áll módunkban erre a célra a tervezett összegen módosítani. 

Erről értesül: 1/ Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vakok és gyengén látók egyesületének 

 2/ Képviselő-testület 

 

j.) rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásához 
kérjük a testület hozzájárulását.  
 
Fialka György polgármester: már látszik, hogy rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 
igényünk benyújtását nem tudjuk elkerülni. Aki egyetért a pályázat benyújtásával 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag a pályázat 
benyújtása mellett döntött. 
 
187/2016.(IX.14.) határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III. Önkormányzati fejezeti 
tartalék 1. pontja települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása jogcím szerinti támogatási igényt nyújt be. 
 

Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Fialka György polgármester 

             Molnárné Zámbó Edina pénzügyi ügyintéző 
 

Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 

2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 

4/ Képviselő-testület 
 
k.) Háztartási hűség napja 
 
Fialka György polgármester: 2016. november 6-án az öttel osztható templomban kötött 
házasságok megünneplésére és közös lakomára kerül sor. 
Szelevény felvetésére azok is részesülhetnek ebben, akik évfordulóznak, de nem esküdtek 
templomban. Azt javaslom, adjuk meg a lehetőségét. Az kedvezményezett az ételfogyasztás 
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díjában, aki az ünnepelt. Ez azt jelenti, hogy az ő díjuk felét önkormányzatunk állja. Aki 
elfogadja, hogy támogassuk ezt a rendezvényt, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 
4 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
188/2016.(IX.14.) határozat 
Házastársi hűség napja támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Római Katolikus Plébánia kérésére 
támogatja a házastársi hűség napján évfordulójukat ünneplő házastársak étkezését, az étkezési 
díjuk felével, de maximum 2000 forint/fő összeggel. 
 
Erről értesül: 1./ Reusz József plébános  
  2./ Képviselő testület tagjai 

 

 

Az ülésen részvételt megköszönöm, és az anyagok készítőjének munkáját. A nyílt ülést 
bezárom. 

kmf. 

 

 

Fialka György    Dr.Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 
 
 
 


