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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. november 16-án megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
Szabó Károlyné  képviselő 

 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van:  Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 

 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Külön köszöntöm az 
intézményvezetőket! Kovácsné Németh Mária munkahelyi elfoglaltság miatt később érkezik. 
Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. 
Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön 
megtárgyalásra. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

263/2016.(XI.16.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 16-ai ülés napirendjeit 
az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. napirend 

Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: október 20-án Csépán ivóvíz minőség-javító program egyeztető 
fórum volt. Az Önkormányzat képviselői állást foglaltak a vagyon megosztás tárgyában, a 
csépai vízműtelep javítási, karbantartási költségek átvállalása milyen formában történjen meg, 
határozati javaslatot tettek. 
Október 21-én községi ünnepségen emlékeztünk meg az l956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójáról, ekkor kopjafát is avattunk. Köszönöm Pigniczki Árpád képviselő úr 
munkáját a szervezésben és a kopjafa elkészíttetésében.  
November 2-án az ivóvízminőség javító programra vonatkozó határozatokat fogadtunk el 
Kunszentmártonban.  
Tatabányán személyes megbeszélést folytattam a konyhai berendezéseket gyártó cég 
vezetőivel, 2 üst cseréje szükséges.  



3-án a Leader ülésen voltam, 2016. évi működését szolgáló pénzt ezidáig nem kapott az 
egyesület, hitelből működtették. Az erre szolgáló pénzeszköz megnyitására ígéret van.  
November 5-én Lakitelek polgármesterével találkoztam. Térségfejlesztési feladatot indítanak 
be. A településnek állapotfelmérést kell végezni, mellé kell tenni olyan elképzelést, ami a 
jövőben mint lehetséges változás és fejlesztés a térségben megvalósul. Gazdasági és turizmus 
fejlesztési elképzelések vannak. 22-re ismét megbeszélésre hívtak meg e tárgyban. 
14-én a Vízügyi Igazgatóság egyeztető megbeszélésén vettem részt. Vízjogi 
engedményezettek vagyunk. Az öntözővízért 2017. január 1-től újra visszajön a fizetési 
kötelezettsége a gazdáknak. Az ide vonatkozó törvényt kérem, a hivatal tanulmányozza át! A 
gazdáknak tájékoztatót adjunk ki, készüljenek fel a fizetési kötelezettségük feléledésére. 
A buszmegállók valamilyen módon történő megújítása tárgyában az a kívánság, ami volt, 
megvalósult, a megoldás úgy látom nem a végleges lesz. Egyet kell értenem azokkal, akik 
tartósabb megoldásban gondolkoznak.  
A temető padok alatti részeket térburkoló lappal lefedtük.  
Elkészült 150 m külterületi mezőgazdasági útnak a makadám része. További 200 méteres 
belterületi útnak felújítása is megtörtént. A Perényi utca és a benzinkút mögötti rész kátyúzása 
megtörtént. A Dózsa utca és 100 Ft-os bolt közötti útszakasz befedése és hengerezése 
megtörtént.  
Az anyagi helyzetünket tekintve jelenleg 5.700.000 Ft likviditási pénz áll rendelkezésre, 
amiből tudjuk kiadásainkat finanszírozni. Ebből 1,8 millió Ft iparűzési adó visszafizetési 
kötelezettségünk van.  
Rendkívüli önkormányzati támogatásra adtunk be pályázatot összesen 6,2 millió forintra. 
Ülés közben levelet nyújtott át nekem egy lakos, Oberna Istvánné megköszöni a református 
templom környékének rendbetételét, a Csépai Napló szerkesztőjének munkáját, a konyhának 
a finom ebédet és a képviselő testületnek azt a fajta tevékenységét, amellyel a településen 
elvégzett munkákban részt vesz.  
Amennyiben bármilyen témakörben további felvilágosításra van szükség, állok rendelkezésre. 
Megállapítom, nincs kérdés, amennyiben elfogadta a testület a tájékoztatóm, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 

 
II. Napirend 
Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rendelet 
megalkotására 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  az előterjesztésből látjuk, Csépa Községi Önkormányzat részére 
2.324.100 forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az 
önkormányzat 122 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásra használhat fel. 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a szállítási költséget saját erőnkből 
kell fedezni, ennek várható költsége kb. 500 ezer forint lesz, mely nagyban függ a szállítási 
távolságtól. A költség a tavalyi adatok alapján becsült összeg. Rendeletben kell szabályozni, 
kit részesít előnyben a testület a kérelmezők közül. A kérelmeket december 7-ig lehet 
benyújtani. Ezt követően bírálja el a testület. 
 
Fialka György polgármester: a képviselőknek nagyon fel kell készülni, a prioritásokat olyan 
nagyon kell megszabályozni, hogy fele mennyiségű családnak tudunk juttatni fát, a tavalyihoz 
képest.  
Át kell gondolni, hogyan tudjuk közhírelni. A Csépai Napló addig nem kerül kiadásra.  



Minden ingatlanhoz szórólapot kellene eljuttatni, amelyben arról is tájékoztatjuk a 
lakosainkat, hogy fele annyian tudnak kapni tüzelőtámogatás, mint tavaly. A jövedelmi 
viszonyok befolyásoló tényezők lesznek. 
 
Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. 
Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a szociális célú tüzifa támogatásról szóló 
rendeletét. 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (XI. 17.) rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csépa Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2016. december 07. napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 
jogosultságot igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

3.§ 
 
A támogatás iránti kérelmet a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségén lehet benyújtani az 1. számú melléklet kitöltésével.  

 
4.§ 

 
(1) A szociális célú tűzifa ellátásra való jogosultságról a képviselő-testület határozattal dönt. 
(2) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni: 
 



a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni 
formában történő nyújtására - települési támogatásra ( egy támogatásban részesülők közül 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,  

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 

c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 

d.) egyedül élő nyugdíjas 
 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. március 31-én hatályát veszti. 
 
Csépa, 2016. november 
 
   
 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
    Polgármester       jegyző 



 
1. számú melléklet a 12/2016. (XI. 17.) rendelethez 

 
 

Szociális tűzifa igénylő lap 
/ beadási határidő: 2016. december 07. / 

 
 
 
Név   ……………………………………………………… 
Születési neve ……………………………………………………… 
Anyja neve  …………………………………………………………. 
Születési hely, idő ………………………………………………………….. 
Lakcím  Csépa, …………………………utca…………..szám 
 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 

 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot. / jövedelem igazolásokat 
mellékelni kell az igénylőlaphoz / 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges 
tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, 2016. november …….. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
* A megfelelő rész aláhúzandó 



 
 
III. Napirend 

Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első negyedévi előirányzat 
módosításáról 

 
Szabó Károlyné pü biz. tag: a pénzügyi bizottság az anyagot áttanulmányozta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Molnárné Zámbó Edina pü. munkatárs: A havi adatszolgáltatások bevezetésével az 
előirányzatok módosítása utólag történik, az aktuális negyedévi jelentések tartalmának 
megfelelően. Jelentősebb változások a dologi kiadások növekedésében következtek be, 
melyek fő részét a közfoglalkoztatottak számára végrehajtott beruházások megvalósítása 
eredményezte, mely pályázati pénzből történhetett meg. A közüzemi díjak, illetve egyes 
intézmények személyi juttatásai sem valósulhatnak meg az eredeti költségvetésből. A rendelet 
jelenlegi módosításával az Önkormányzat költségvetésének főösszege 12881 e Ft-tal nő, így 
420 153 e Ft-ban kerül megállapításra. 
 
Fialka György polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez? Amennyiben 
nincs, szavazásra bocsátom. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta önkormányzat III. 
negyedévi előirányzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

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: 
 
 
 

420 153 E Ft Költségvetési bevétellel 
420 153 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 

 



 
IV. Napirend 
Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Szabó Károlyné pü. biz. tag. a pénzügyi bizottság az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Fialka György polgármester: bevételeink teljestése a ¾ évnek megfelelően alakultak. A 
kiadási oldal is. Ezen belül vannak eltérések. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
szavazásra bocsátom a beszámolót. Aki egyetért a beszámolóban foglaltakkal, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta. 
 

264/2016.(XI.16.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a 2016. III. negyedévi 
beszámolót, és azt elfogadta. 
Erről értesül: 

1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 
 
 
V. Napirend 
Előterjesztés 2017. évi költségvetési koncepcióra 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: lehetőség van a koncepció elkészítésére, de nem 
kötelező. Segítséget nyújt a 2017. évi költségvetés elkészítése kapcsán. Pályázati célok azok 
lettek feltüntetve, amelyek forráshiányában elutasításra kerültek. A koncepció elméleti 
megfogalmazásokat tartalmaz, az összegek még nincsenek kialakulóban. 
 
Szabó Károlyné pénzügyi bizottsági tag: a költségvetés alapját képező anyagnak minősítette a 
bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk. 
 
Fialka György polgármester: Leader ülésen beszéltük, hogy alapvető probléma, nem lehet 
előre tervezni, a finanszírozások nem ismertek. 
Van-e kérdés, hozzászólás a tervezethez? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Aki 
elfogadja a költségvetési koncepciót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta 
 
265/2016. (XI.16.) határozat  
Csépa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak 
szerint elfogadja: 



 
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly biztosítása.  

 
2. A helyi rendeletek és határozatok felülvizsgálata és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló és a költségvetési törvénnyel való összhangba hozása.  
 

3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 
végrehajtását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező 
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

 
4. Az önkormányzat 2017. évben is fontos feladatának tartja a társadalmi (elsősorban 

helyi) szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását a költségvetési 
lehetőség biztosítása erejéig. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, 
melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött 
megállapodás szerint részt vesznek.  
 

5. 2017. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, - 
különös tekintettel az EU-s költségvetés új ciklusára kiírt pályázatok fogadására 
(2014-2020.)  - és a lehetőségek kihasználása. Figyelemmel kell kísérni a pályázati 
önrészeket az Európai Uniós és a Belügyminisztérium által biztosított önerő pótló 
pályázatok maximális kihasználására. 

 
6. Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd 

figyelembe. Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához 
a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevonni az önkormányzat. Ezen lehetőségek 
(társulási forma, egyéb ellátási formák, stb.) kidolgozása kiemelt feladat. 

 
7. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 

kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 
szükséges és reális fedezetet (az infláció figyelembe vételével) biztosítani kell a 
tervezés során. 

 
8. Az önállóan működő költségvetési szervek fenntartását a 2016. évnek megfelelően 

biztosítja az önkormányzat.  
 

9. A költségvetésben a nem várt kiadások és pályázati önrész finanszírozhatósága 
érdekében általános tartalékot kell képezni. 
 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
              Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
              Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Határidő: folyamatos  



 
 

Erről értesülnek:      - Képviselő-testületi tagok 
         - Fialka György polgármester 
         - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
         - Intézményvezetők 
 

 
VI. Napirend 
Tájékoztató a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról, annak tapasztalatairól 
 
Fialka György polgármester: A Végső Nyugalom Kft képviselője a beszámolót elkészítette, 
kívánja-e kiegészíteni? 
 
Diószeginé Buczkó Ildikó ügyvezető: A cégünk 2015. február 1-től működteti a ravatalozót. 
Az áramszolgáltatóval megkötöttük a szerződést. A temetés előtt a takarítást én végzem, a 
párom a füvet vágja le és szállítja el. A ravatalozó épületében lévő mellékhelyiséget több 
alkalommal nagyon rossz állapotban találtam, ezért csak a temetések idején tartjuk nyitva. Az 
ÁNTSZ többször ellenőrzött, a kért kockázatelemzést szakemberrel elvégeztettük. A 
költségek befizetésre kerültek. 2015-ben 120.500 Ft, 2016 évben 149.500 Ft került átutalásra 
az önkormányzat számlájára. 
 
Fialka György polgármester: mi is hozzájárultunk a környék rendbetételéhez. A padok újra 
lefestése szükséges. A temető üzemeltetésével kapcsolatban az utóbbi időben kevesebb 
észrevételt kaptam. Azonban a régi kocsiszínnel valamit tenni kell. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a temetőben ne csináljunk közvécét. A kocsiszínt pedig nézzük 
meg, hogy lehetne elbontani! Arról is szó volt múlt évben, hogy a temetőt bekerítjük, kapuk 
lesznek elhelyezve és esténként bezárjuk. Sörös dobozokkal volt körberakva a hozzátartozóm 
sírja is, a temetőben sajnos nemcsak kegyeletből járnak embernek . A közmunkások a nyarat a 
ravatalozó környékén töltötték el.  
 
Csetényi Mihályné nyug. tanárnő: javaslom a temetőben egyes sírok védetté nyilvánítását! Az 
árjegyzék nincs kifüggesztve a ravatalozóra, nem tudjuk mennyibe kerül a temetés. 
 
Diószeginé Buczkó Ildikó ügyvezető: sehol nincs kifüggesztve, nem kötelező, de készséggel 
tájékoztatjuk az elhunytak családtagjait. 
 
Fialka György polgármester: az illemhely állandó nyitvatartása, ha nem kötelező, akkor meg 
kell szüntetni. Megvizsgáljuk a kocsiszín elbontásának lehetőségét. A közmunkások kérdése 
legyen egy következő ülés napirendje, amelyen eldöntjük, jövőre hány közmunkást veszünk 
fel. Az én tapasztalatom is az, hogy 51 ezer forintért gyakorlatilag semmit sem kell csinálni, 
és a gyerekeiknek ingyen van az étkezés, a tankönyv stb. Most emelkedik a bérük. Meg kell 
válogatni, kit alkalmazunk. 
A tanárnő javaslatát elfogadom, kérem a segítségét és javaslatát, mely sírokra vonatkozzon a 
védettség. 
Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Aki 
felfogadja a beszámolót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta. 



 
266/2016. (XI.16.) határozat 
a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési feladatainak 
ellátását végző Végső Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. beszámolójának 
elfogadásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Végső 
Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Végső Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 

(Kovácsné Németh Mária képviselő megérkezett, a jelenlévő  képviselők száma 6 fő) 
 
VII. Napirend 
Beszámoló az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 2016 évi működéséről, 
ellenőrzéséről megtett intézkedésekről 
 
Fialka György polgármester: Az Őszikék  Egyesített Szociális Intézmény minden évben 
beszámol az előző évben végzett tevékenységéről, helyzetéről. 
 
Dobainé Nagy Éva Őszikék Egy. Szoc. Intézmény vezetője: a 2016. évi működésről szóló beszámolót 
a kormányhivatal ellenőrzése előtt kell megtennem a képviselő testület felé.  
Az ÁNTSZ általi, és a belsőellenőrzés megtörtént. A házi gondozási naplóink változtak, az ellenőrzés 
által jelzett hiányosságokat e tekintetben is megszüntettük.  
Látszik, hogy jövő évben 3 fő házi gondozónővel lehet ellátni feladatainkat. Az új jogszabályi 
elvárásoknak eleget teszünk. Nehézségeinket, terveinket a beszámolóban taglaltam. A minőségi 
ellátást az intézményünk biztosítja. 
 
Fialka György polgármester:  az intézménynek normatív saját bevétel összege nyújt fedezetet a 
törvény általi feladatok ellátására. Ha ehhez olyan pénzeszköz szükséges, ami az intézménynek nem 
áll rendelkezésre, az önkormányzatnak saját bevételéből kell fedezni. Ezek az adóbevételek, 
amelyeknek elsősorban fejlesztési célokat kellene szolgálni. A képviselőtestületnek van joga ennek 
megváltoztatására. Minden területnek megvan a maga nehézsége. 
Van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Varjasi Ferenc képviselő: a kerítés építés, kerékpártároló építése olyan feladatok amiben a 
közmunkaprogram is tudna segíteni. A romház elbontásában is munkálkodhatnak. 
 
Fialka György polgármester: nem zárkózunk el soha a kéréstől időben kell megtenni, hogy 
tervezhető legyen a munka. A kerítés építését tavaszra javasolnám akkor amikor már az új 
kerítés a bontással egyidejűleg elhelyezésre kerülhet. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 



 
267/2016.(XI.16.) határozat 
Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatójának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény helyzetéről, működtetéséről szóló tájékoztatót. Megköszöni az intézmény 
vezetőjének és az ott dolgozóknak áldozatos munkáját. 
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője 
 
Fialka György polgármester: az Őszikék Egyesített Szociális Intézménynél 2016. évben 
végzett belső ellenőrzés elfogadásáról szóló 216/2016.(X.19.) önkormányzati határozatában 
előírja, hogy az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője 15 napon belüli 
pótolja a 2016. évi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, és az erről készített 
beszámolót a képviselő testület következő testületi ülésére terjessze elő. Ez megtörtént. Van-e 
kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, elfogadásra javaslom a beszámolót. Aki 
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a beszámolót. 
 
 
268/2016.(XI.16.) határozat 
Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény belső ellenőrzése során feltárt hiányosságok 
pótlásának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Őszikék 
Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője által benyújtott 2016. évi belső ellenőrzését 
során feltárt hiányosságok pótlását.   
 
Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2. Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője 
 
 
 
VIII. Napirend 
Őszikék” Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázat 
elbírálásáról 
 
Dobainé Nagy Éva pályázó: kérem a pályázat elbírálását zárt ülésen tárgyalják, esetlegesen 
személyiségi jogaimat sértheti, a véleményezés. 
 
Fialka György polgármester: elfogadásra javaslom a kérést. Megállapítom, a testület elfogadta 
a pályázó kérését 6 igennel egyhangúlag. 



 
269/2016.(XI.16.) határozat 
pályázat zárt ülésen tárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 
vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot zárt ülésen tárgyalja, a pályázó a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz nem járult hozzá.. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Dobainé Nagy Éva pályázó 
 
IX.Napirend  
Egyebek 
 

a.) Tiszazugi - Leader Egyesület kérelme 
 
Fialka György polgármester: tagi kölcsön összegeket a megjelent egyesületi tagok 
határozatban elfogadták, melynek értelmében Csépa Község Önkormányzata részére 165.000 
Ft összeg támogatásként való befizetése jut. Javaslom, hogy a Tiszazugi Leader Egyesület 
részére tagi kölcsönt nyújtson a testület. Aki elfogadja a javaslatot kézfelnyújtással jelezze, 
megállapítom egyhangúlag 6 igen szavazattal a testület elfogadta a támogatási összegre tett 
javaslatot. 
 
 
270/2016. (XI. 16.) határozat 
Tiszazugi Leader Egyesület támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja hogy  a 
Tiszazugi Leader Egyesület részére 165.000 Ft tagi kölcsönt biztosít.  
 
A Tiszazugi Leader Egyesület  számlaszáma: HU30 6980 00616 1103 7228 0000 0000 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Erről értesül:  1./ Tiszazugi Leader Egyesület 
  2./ Pénztár 
  3./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
b.)Karácsonyi csomag község lakói részére 
 
Fialka György Polgármester: A költségvetésünk szociális kiadások rovatban tervezte a 
karácsonyi csomagokat, egy millió forint áll rendelkezésre. Ez 650 csomag elkészítésére ad 
lehetőséget. Amennyiben a testület jóváhagyja a határozati javaslatot, kérem az Őszikék 
intézmény hozza összhangba a községi csomagokkal a sajátját. 
Aki elfogadja a javaslatot kézfelnyújtással jelezze, megállapítom egyhangúlag 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a karácsonyi csomagok osztására tett javaslatot. 



 
271/2016.(XI.16.) határozat 
Települési karácsonyi élelmiszer csomagok lakosság részére 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és jóváhagyja hogy Csépa 
Község lakosai részére 2016 év decemberében karácsonyi élelmiszer csomag készítése és 
osztása történjen. A települési karácsonyi élelmiszercsomagokra rendelkezésre álló összeg 
1.000.000 Ft azaz egymillió forint.  
Az élelmiszercsomagok megvásárlása a szociális ellátások terhére történik. 
 
Erről értesül: Képviselő testület tagjai 
 
c.)Inno-Szolnok szelektív hulladék gyűjtőpont kijelölését kérte 
 
Fialka György polgármester: az Inno-Szolnok szelektív hulladékgyűjtőt helyez el 
településünkön, kérte, a gyűjtőpont jelölését. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a hulladékszállító járműnek is hozzá kell férnie a gyűjtőkhöz 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a gyógyszertár vagy a bolt előtt, esetleg a tűzoltóság felé képzelném 
el. 
 
Pintér Csaba képviselő: a telefonközpont és a garázs között központi helyen lenne, és a 
faluképet sem rontaná, szerintem megközelíthető. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő : én is a telefonközpont melletti javaslatot támogatom. 
 
Fialka György polgármester: aki a telefonközpont és a garázs közötti helyre szavaz, nyújtsa a 
kezét. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület a hulladékgyűjtő pontot a telefonközpont 
melletti területre hagyta jóvá. 
 
272/2016. (XI.16.) határozat 
szelektív hulladékgyűjtő pont kijelöléséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete Csépa belterületén a telefonközpont és az 
orvosi rendelő garázsa közötti területet jelöli meg szelektív hulladékgyűjtő pontként. 
 
Erről értesül: 1./ Inno- Szolnok  
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) kéményseprő-ipari tevékenységről 
 
Fialka György polgármester: A lakossági kéményseprő-ipari tevékenységet a 
Katasztrófavédelem szakemberei ingyenesen látják el, míg a közületnek fizetnie kell a 
szolgáltatásért. 
Megkereste önkormányzatunkat, és a jogosultsági igazolást bemutatta, a közületes árakat 
közölte  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jász-Nagykun-
Szolnok megye teljes egészének területén látja el a tevékenységet mely szolnoki 
kirendeltséggel is rendelkezik (Szolnok, Pozsonyi u. 68.) (1.sz melléklet) Ezért kiszállási díjat 
nem kérnek, ha éves kötelező vizsgálatot végeznek. Amennyiben megrendelt munkát 



végeznek, akkor 5040 Ft a kiszállási díj. (Más tüzeléstechnikai cég igénybevételekor 122 km-
ként duplázódik a kiszállási díj). 
Azt mondom, fogadjuk el ajánlatukat, és kössünk megállapodást a céggel. Aki elfogadja a 
javaslatot kézfelnyújtással jelezze, megállapítom egyhangúlag 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
273/2016. (XI.16.) határozat 
kéményseprő-ipari tevékenységre megállapodás megkötéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete Csépa területén lévő önkormányzati 
intézmények vonatkozásában a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására megállapodást köt a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mely szolnoki 
kirendeltséggel is rendelkezik.  
A megállapodás aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg a testület. 
 
Erről értesül: 1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
e.) vízdíj hátralék 
 
Fialka György polgármester: vízdíj hátralék keletkezett a sport öltözőnél 28000 és a 
gyógyszertári lakásnál 16.500  Ft. Javaslom, fizessük ki, egyik bérlő meghalt, a másiktól sem 
sikerült behajtanunk az összeget. A mérőóra a hátralék kifizetése utána az önkormányzat 
nevére ismét átírásra kerülhet.  Aki elfogadja a javaslatot kézfelnyújtással jelezze, 
megállapítom egyhangúlag 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
274/2016. (XI.16.) határozat 
vízdíj hátralék kifizetéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testület a vízdíj hátralék átvállalásáról döntött a 
tulajdonában lévő és más bérlők részére kiadott szolgálati lakások tekintetében: 
Koltai Zoltán   Csépa Béke u. 133 fogyasztási helyen   28.442 Ft 
Pólik István  Csépa Béke u. 133/B fogyasztási helyen   15.659 Ft 
A testület felkéri a pénzügyi csoportot gondoskodjon fenti összegek Bácsvíz részére történő 
átutalásáról. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
f.) önköltségszámítási táblázat 
 
Pintér László GAMESZ Vezető: a közmunkaprogram keretében ellenőrzésen kérték az 
önköltségszámítási táblázatot. Minden termékről kell ezt a számítást végezni, mennyire 
rentábilis a tevékenység. A táblázatot elkészítettük, kérjük fogadják el. 
 
Fialka György polgármester a táblázatot elkészítettük, amennyiben elfogadják kérem 
kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
táblázatot. 



 
275/2016. (XI.16.) határozat 
Önköltségszámítási  szabályzat elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete elfogadta a Csépa Községi Önkormányzatra 
vonatkozó önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot. 
Erről értesül képviselő testület tagjai 
 
 
Pigniczki Árpád képviselő: polgármesteri tájékoztatóban nem hangzott el, az 56-os emlékmű 
létrejöttében a hivatal, a gamesz is részt vett, nélkülük nem valósulhatott volna meg. Illendő 
megköszönni az ő tevékenységüket a testület részéről. 
A Csépai Naplóba két anyagot szeretnénk beletenni, jelzem a szerkesztő felé. 
A csépai TÜZÉP nem működik bele kellene tenni, hol vehetnek tüzelőanyagot. 
 
Pintér László: haláleset miatt időlegesen zárt be, a telefonszámon elérhetőek, a tüzelőanyag 
Tiszasasról ingyenesen kiszállításra kerül.  
 
Fialka György polgármester: megköszönöm a testület munkáját, szünet után zárt ülésen 
folytassuk az ülést. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester      jegyző 


