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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. november 24-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
     
Igazoltan távol:  Havrilla Sándorné  alpolgármester   

Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, jegyző urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra 
jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. 
Javaslom, az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
295/2016.(XI.24.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 24-ei soron kívüli nyílt 
ülés napirendjeit az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Javaslat a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
keretén belül a rekultivációs projekt által megvalósult vagyonmegosztási 
megállapodásról 
 
Fialka György polgármester:  nagy az anyag, a táblázat tartalmazza a bekerülési költséget, 
adott település közigazgatási területén megvalósult beruházásról van szó. Az az elv 
érvényesült, mindenki azt a vagyonrészt aktiválja, ami megvalósult. Örkényben elvi 
megállapodás valósult meg. Határozatot kell hozni a képviselő testület ülésén. Az a kérdés, a 
testület elfogadja-e a vagyonmegosztást?  
 
Varjasi Ferenc képviselő: milyen vagyonról van szó? 
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Fialka György polgármester: munkavégzésben a szeméttelep lefedésével összefüggésben, ami 
pénzbe került. Ami nálunk valósult meg, élőmunka befektetésbe került, ezt be kell venni a 
könyvelésbe és 5 évig ezt az állapotot fel kell tartani. Rekultivált szeméttelep egy vagyon 
tulajdonképpen.  
A Társulás tagjai a beruházást könyveikben még nem aktiválták, ennek rendezésére szolgál a 
mellékelt vagyonmegosztási megállapodás. A társulási megállapodás rögzíti a vagyon 
átadására és megosztására vonatkozó szabályokat, mely szerint az átadott vagyonról szóló 
kimutatást a Társulás okiratban rögzíti, és azt valamennyi tagnak jóvá kell hagynia. 
Van-e kérdés, hozzászólás ? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadta 
a vagyonmegosztási megállapodásra tett javaslatot. Megállapítom 5  igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
296/2016. (XI.24.) határozat 
a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása keretén belül 
a rekultivációs projektek által megvalósult vagyonmegosztási megállapodásról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körös-Tisza 
Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társult 
önkormányzatai közötti, a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú 
projekt és a KEOP - 7.2.3-0-2008-0036 azonosító számú projekt által létrejött 
vagyon megosztásáról szóló megállapodást.  

 
1. A vagyonmegosztási megállapodást az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja.  
2. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a vagyonmegosztási megállapodás aláírására. 

 
Erről: 1./ Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 

  2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
- értesül. 

 
II. Napirend 
Gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatellátási megállapodásra javaslat 
 
Fialka György polgármester: gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási, elszámolási rend 
2017. január 1-től megváltozik. A gyermeklétszámtól függő költségvetési problémákat vet fel. 
Számított létszámot állapított meg, erre adja a bér összeget. A fizetési lapján a bruttó fizetés 
megjelenjen 1,22-el az összeget vissza kell osztani. A gyermekétkeztetésre adott létszám 
minimál béren 8,1 fő. Ez a létszám magában foglalja azt, ami szükséges a feladatellátáshoz. 
A jogszabály 110.000 Ft bruttó fizetéssel számol, ez 127.000 Ft-ra növekedett. 
Szakminimálbér is emelkedett, ezért a létszám kevesebb lett. A gyermekétkeztetéssel 
összefüggően könyvelési problémák is lehetnek. 
A gyermekétkeztetést külön kell kezelni, a nyersanyag üzemeltetési és bérköltséget kap a 
konyha. A konyha gyermekintézmények felé iskola, óvoda, Csépa és Szelevény nem bocsát ki 
számlát,az ételt viszi annak fejében, ami összeget megkap. 
Gyermekétkezésre eső költség áfáját nem lehet visszaigénylésenként (kb fele) figyelembe 
venni.  Itt külön kell kezelni a gyermekétkezés bér, vásárlás, rezsi költség és egyebet. 
Másik oldal, ki kell mutatni, valaki vesz 100 l tejet, ennek ÁFA tartalma mennyi. Erre 
vonatkozóan számlát bocsát ki, ami után fizet pld az ÖNO. 
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Nyersanyagra rárakodik az élőmunka beszerzés költsége, ezért ÁFA befizetés költség lesz, ez 
ennek fele, vagy kevesebb lesz, mint eddig.  
Probléma, hogyan lehet a konyhán a berendezési tárgyak amortizációját és a beszerzési 
összeget, az épület elhasználódását, vagy pld az üst beszerzését könyvelni. Szakmai kérdés 
lesz, ki lesz, aki naprakészen pontosan tudja vezetni ezeket, hogy az elszámolás megtörténjen. 
Miután a szolgáltatás szétválik, ez a nyereség most nem fog képződni, a normatíva 
visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha nem használja fel. A szelevényi együttműködésre 
lehetőséget biztosít, nekik nincs konyhájuk. Együttműködési megállapodás készült, amit 
mindenki megkapott a meghívóval együtt. Gondolom, sikerült áttanulmányozni. A szelevényi 
gyerekek után a csépai konyha veszi igénybe a normatív támogatást. Adatszolgáltatási 
kötelezettség Szelevényt terheli. Számlát nem állítunk ki, mert a normatíva idejön, a 
szállításról ők gondoskodnak. Ha megtakarítás van, az visszaküldésre kerül, ha 
többletfelhasználás van, állni kell a részarányában is Szelevénynek. 
A gyermekétkeztetést kalória alapján számolják, és nem veszik figyelembe a nyersanyag 
összegét. Ezért negyedévente felülvizsgáljuk a megállapodást, ez nekünk is, Szelevénynek is 
kötelező jellegű. Szelevény csak úgy tud lépni, ha a szerződést a mi testületünk elfogadja. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A költségvetési törvény nem teszi lehetővé, hogy 
önkormányzat önkormányzattól vásároljon szolgáltatást. Saját konyhánk van, mi meg tudjuk 
igényelni, Szelevény nem tudja, csak a megállapodással ellátni a feladatát. 
 
Fialka György polgármester:aki elfogadja a feladat ellátási megállapodást Szelevény 
önkormányzatával a gyermekétkeztetés ellátására, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
297/2016. (XI.24.) határozat 
Gyermekétkeztetés feladat ellátási megállapodás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátási 
megállapodást Szelevény Község Önkormányzatával elfogadta. 
 
 A megállapodás aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Szelevény Község Önkormányzata Pánczél Ferenc Polgármester  
  2./ Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
 
 
III. Napirend 
Lakiteleki önkormányzat által kezdeményezett klaszter létrehozására javaslat 
 
Pintér László : polgármester úr megbízásából a második megbeszélésen én vettem részt. 
Lakitelek önkormányzata klaszter létrehozását kezdeményezte. A gazdasági együttműködésre 
kistérségi szinten (Szelevény és Kunszentmárton kivételével) gazdasági jellegű alapítványt 
hoztak létre, 1 millió forintos törzstőkével. 
A települési térségfejlesztési összefogást szeretnének, amiben mi is részt vennénk. Pályázati 
lehetőség is lesz, elsősorban a térségben megtermelt növényeket, gazdasági termékeket, akár 
az önkormányzati konyhán tudjuk értékesíteni, vagy helyi piacon. 
Ehhez határozatot kell hoznunk, ha belépni kívánunk. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: milyen kötelezettsége lesz az önkormányzatnak? 
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Pintér László : nincs kötelezettség,ez gazdasági együttműködés. Kistermelőknek előnyös. A 
helyi konyhákat le tudja teríteni. Tagsági díjról szó esett, nonprofit szervezetet, gazdasági 
haszna csak a termelőknek származik belőle. 
 
Fialka György polgármester: kicsi kockázata van, nem lehet ebből kimaradni, de ki lehet lépni 
belőle. Javaslom, lépjünk be, én folyamatosan tájékozatom a testületet. Kötelezettségvállalás 
lesz. Aki egyetért javaslatommal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot. 
 
298/2016. (XI.24.) határozat 
Hozzájárulás Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő 
belépéshez 
 

Csépa Önkormányzat Képviselő-testülete Fialka György polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
- A Képviselő-testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy Csépa 

Önkormányzata nevében a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő 
Klaszterban a belépési nyilatkozatot aláírja. A Klaszter működése során Csépa 
Önkormányzatának képviseletében eljárjon. 
  Felelős: Fialka György polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
  Értesül: - Irattár 

 
IV. Napirend 
Munkavédelmi képviselő választásáról tájékoztató 
 
Pintér László GAMESZ vezető: 2016. Július 8-tól változott a törvény, 6 hónapon belül 
minden 20 főt meghaladó létszámnál biztosítani kell munkavédelmi képviselőt. Ez nem lehet 
polgármester, és vezető. Aki legalább 6 hónapja itt dolgozik, feladata az érdekképviselet. 
Közmunkások és közalkalmazottak tartoznak bele. Amennyiben nincs az intézménynél ez a 
képviselő, 50 ezertől 10 millióig bírság.  
 
Fialka György polgármester: köszönjük a tájékoztatást, tudomásul vettük. 
 
V. Napirend 
Közmeghallgatás időpontjának változására határozat 
 
Fialka György polgármester: elfoglaltságom miatt az időpont változására kell javaslatot 
tennem. A közmeghallgatást kérem, december 12-én 15 órai időpontban szíveskedjenek 
jóváhagyni. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
298/2016. (XI.24.) határozat 
Közmeghallgatás időpontjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a közmeghallgatás időpontját jóváhagyta: 
2016. december 12-én 15 óra. 
 



6 
 

Erről értesül: 1./ Csépa Községi ÖKM Képviselő testülete 
 
VI. Napirend 
Egyebek 
 

a.) Tiszazugi Ivóvízminőség javító program vagyonmegosztásáról 
 
Fialka György polgármester: A Tiszazugi Ivóvíz-minőség Javító program 
vagyonmegosztásáról határozott a testület, amelyben jóvá kell hagyni a 669.034.013 Ft 
vagyonrészt, ami ránk eső rész. Ezen belül az építési munkálat 665.032.033 Ft. Kérem a 
testület jóváhagyását!  
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
 
299/2016. (XI.24.) határozat 
Tiszazugi ivóvízminőség javító program 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Tiszazugi ivóvízminőség javító program 
vagyonmegosztásáról határozott, jóváhagyja Csépa községre eső 669.034.014 Ft vagyonrészt, 
ezen belül építési munkálat: 665.032.033 Ft. 
 
Erről értesül: 1./ Tiszazugi Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás Öcsöd, Kossuth tér 1. 
  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 
 
Varjasi Ferenc képviselő: ma reggel voltam a vízműtelepen, levágták a művezetéket, ami 
eddig volt. A szűrőtartályokban van a nem megfelelő minőségű víz. Mikor lesz jó, nem 
tudjuk. Az előző művezető júliusban lejelentette, minden jó, lezárták, és a pangó víz 
leszennyezte az egész rendszert. Mire átmosatják idő.  
Az utat is kérdeztem, azt mondták, aki csinálta a helyreállítást, most Cserkeszőlőben 
dolgozik. Az esővíz leeresztő csatorna le van dugulva. Az önkormányzat feladata, ki kell 
tisztítani. A probléma az, hogy abba bele se folyik a víz. A Bajcsy úton két tó van, Varga 
Gábor és Tóth Erika előtt a Perényi utca torkolatánál. A másik a Jakóbei Ferenc előtt, és a 
Varjasi háznál. A megoldás, hogy újra kellene aszfaltozni. Nem oda lejt, ahova kellene.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a környezetvédelmi bizottság is készített fényképfelvételt. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: decemberben bejárásra kellene jönni nekik, garanciális bejárásra.  
 
Fialka György polgármester: a kérésem, készüljön erről néhány soros beadvány, legyen 
nyoma, a testület a témával foglalkozott. Molnár Bálintnak kell továbbítani.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester             jegyző 


