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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. január 11-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
Kovácsné Németh Mária képviselő 

   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm az új évben a soron kívüli nyílt ülésén megjelent 
megválasztott képviselő hölgyeket, urakat, jegyző urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek 
vagyunk. Javaslom, az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön 
megtárgyalásra. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
1/2017.(I.11.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. január 11-ei soron kívüli nyílt ülés 
napirendjeit az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Pályázat benyújtására javaslat 
 
 
Fialka György polgármester: a soron kívüli ülés összehívásának apropója az a pályázat volt, 
amelynek a határozati javaslatát megkapták. Külterületi út építésére és munkagép 
beszerzésére nyílik lehetőségünk, az önerővel rendelkezünk. Kérem a testületet, 
véleményezze a pályázati kiírásban szereplő célok elérése érdekében dönthetünk-e a pályázat 
benyújtásáról? Megkezdett feladataink végrehajtásában beleillik a csépai 0102 hrsz-ú út 
karbantartása. 
Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezzék egyetértésüket a 
pályázatbenyújtásával. Megállapítom 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a pályázat 
benyújtására tett javaslatot a testület. 
 



 
2/2017.(I.11.) határozat 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése c. 
pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani (VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzésére” . 
 
A csépai 0102 hrsz-ú út állapotrögzítése a megfelelő nyomvonalon   
Nettó bekerülési költsége:   50.278.445 Ft 
ÁFA                 13.575.180 Ft 
Bruttó költség                63.853.625 Ft 
 
Erő- és hozzátartozó munkagép beszerzése (homlokrakodó) 
Nettó bekerülési költsége:    1.500.000 Ft 
ÁFA          405.000 Ft 
Bruttó költség      1.905.000 FT 
 
Erő- és hozzátartozó munkagép beszerzése (traktor) 
Nettó bekerülési költsége:    6.350.000 Ft 
ÁFA       1.714.500 Ft 
Bruttó költsége     8.064.500 Ft 
 
A pályázat teljes bruttó összege::  73.823.125 Ft 
 
Csépa Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges 10 % önerőt : 7.382.313 Ft, azaz 
hétmillió-háromszáznyolcvankettőezer-háromszáztizenhárom Ft-ot saját elkülönített 
költségvetési keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül:  1./ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
   2./ Csépa Község Képviselő testülete  
 
Fialka György polgármester: köszönöm megjelenésüket, januári soros ülésünkön 
megjelenésükre feltétlen számítok! 
 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
       polgármester                     jegyző 


