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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. január 25-én megtartott 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 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Igazoltan távol van: Szabó Károlyné  képviselő 
   
 
   Dr. Péter Zsuzsanna  aljegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, aljegyző asszonyt! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra 
jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné képviselő 
betegség miatt van távol. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, az írásos meghívó szerint 
változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
3/2017.(I.25.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. január 25-ei nyílt ülés napirendjeit 
az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester:  a könyvelés a múlt évet próbálja rögzíteni, jó úton halad. A 
szociális tűzifa kiosztásával ma végeztünk. 
A költségvetés készítése volt a legfontosabb feladat, első olvasatban a testület elé kerülhetett.  
A külterületi utak javítása (pókaházi útra gondoltunk) és mezőgazdasági gép beszerzésére 
pályázatot benyújtottuk. Pénzkészletünket tekintve szűkös a helyzet. Tavaly megpróbáltunk 
minden számlát befizetni, ami az új számlázásra áttérést elősegíti. Egy millió forinttal 
rendelkezünk jelenleg, a normatív támogatást rövidesen megkapjuk. 
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Kérem, a tájékoztatóm elfogadását! Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
testület a tájékoztatót. 
 
II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 
Kovácsné Németh Mária biz. Elnök: a pénzügyi bizottság további finomítást, és a rendelet 
újratárgyalását javasolja. Megállapítottuk ülésünkön, hogy 2017. évet a takarékos 
gazdálkodás, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy jellemezze. A falu 
épületeit és intézményeit szinten tudjuk tartani, ki kell használni a pályázati lehetőségeket, 
azonban azok benyújtásához önrésszel kell rendelkezni. 
 
Fialka György polgármester: áttekintettük, melyek azok a költséghelyek, amelyeknek nincs 
normatív fedezete. A hiányok mind láthatóak. Jelentős forráshiány mutatkozik a 
költségvetésben. Egy része normatív igénylés, könyveléstechnikai, illetve intézményeinkben 
történő foglalkoztatási feladatok átszervezésével mérsékelhető. A módosítást leghamarabb 
májusban tudjuk megtenni. Az önkormányzatnak addig ezeket a költséghelyeket finanszírozni 
kell. Hogyan lehet a következő időszakot áthidalni? Az éves beszámolót minél hamarabb 
elkészíteni, a kifizetetlen számláinkra forráshiány pályázatot beadni. Kérek mindenkit, 
figyeljen oda gazdálkodásra! Költeni mindenki tud, a bevételeket kell az asztalra tenni! 
Amennyiben nincs hozzászólás, és a testület továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a 
költségvetési rendelet-tervezetünket, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal egyhangúlag továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a testület a rendelet-tervezetet. 
 
 
4/2017.(I.25.) határozat 
Költségvetési rendelet-tervezet továbbtárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-rendelet tervezetét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
III. Napirend 
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Fialka György polgármester:  a környezet- és közrendvédelmi bizottság véleményezte, ill. 
szellemi atyja a rendelet tervezetnek. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az elképzelés onnan jött, egyre nehezebb tettre bírni a lakosságot, 
meg van kötve az önkormányzatok keze. Elindult a községek között a láncreakció, az 
átutazóknak nem mindegy milyen képet mutat a településkép. Romos házakkal kapcsolatban 
van tapasztalatunk. Nem tudunk hatni a lakosokra, nincs bűncselekmény, de nem is 
szabálysértés. Ebből kifolyólag született meg a közösségi együttélés határozat. Több testület 
honlapján fenn van a  rendelete. Ötletet lehet meríteni. A mi rendelet-tervezetünk vaskos 
anyag, át lehet formálni, finomítani. Az emberekben véleményem szerint ez a rendelet 
felébreszti a tenni akarást. Fű levágás,  patkány irtás . Amikor figyelmezteti az önkormányzat 
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a lakosokat, akkor is el tud indulni valamin. Az életkép javítása lenne a cél, nem a 
szankcionálás. 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: a bizottság megtárgyalta a rendeletet. Kérjük, a testület a 
megvalósíthatóságát annak függvényében vizsgálja meg, a személyi, munkaköri hátteret meg 
tudjuk-e teremteni. Kérjük a testületet, építő tapasztalatait ossza meg velünk! 
Hétköznapokban pl. közterület felügyelő tud-e intézkedni?  
 
Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző asszony: nagyon sok olyan szabályozás van, ami más, már 
meglévő csépai önkormányzati rendeletben benne van. Nem fordulhat elő, ugyanazt az 
élethelyzetet különbözőképpen szabályozzuk. Látom a közterület felügyelő benne van. 
Képesítéssel kell rendelkezni és köztisztviselői állományban lehet, rendészeti vizsgával kell 
rendelkeznie. A hatályos rendeleteket össze kell olvasni. Ne forduljon elő a dohányzásról 
szóló rendelet megismétlődik. Az anyag arra alkalmas, hogy rögzítette, ezeket az 
élethelyzeteket szeretné szabályozni. Gyakorlati tapasztalat, hogy elég nehéz végrehajtani. 
Tettenérés, vagy beismerés alapján működik. Folyamatosan kapjuk a kritikát mi is a 
testülettől, ha erősebb hangvitelű levelet küldünk ki. A közigazgatási bírság bevétel nem 
hozta a várt eredményt, amivel terveztünk. A lakostól elvárt magatartást, hogy ki is tudjuk 
kényszeríteni, ezért kell a szankció.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: akinek nincs jövedelme, ami behajtható, a birság nem 
tud eredményt elérni. 
 
Fialka György polgármester:  a romos, elhanyagolt házak tulajdonosainak felkutatásában 
szerepet kapott a bizottság. Amennyiben ismerjük a tulajdonost, már be lehet vonni a 
gameszt, nekem oda ember kell, havat söpörni, füvet vágni! 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az állatokra, kutyákra vonatkozó rendeletünk van. Amint 
a lakos az együttélés szabályait megszegi, a kötelező ellátáson felüli juttatását mérlegelje az 
önkormányzat. Plusz segítséget ne kapjon! Példamutatással előre tudunk lépni. A kultúrház 
előtere megszépült, a parkja is barátságos, gondozott. A programok amik megindultak, a 
műv.házban, az egyeztetések, együttműködések, amelyeket az iskolával, óvodával végez a 
kulturális intézmény közösségformáló. Bíró József diplomatikusan minden szervezetet és 
réteget bevont a novemberi-januári időszakban a rendezvényekbe.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: jó példával kell járni a lakosság előtt. Intézményein 
járjanak jó példával elő, tartsuk karban épületeinket, parkjainkat, a közintézményeink és 
annak környéke legyen rendben. 
 
Fialka György polgármester: történjen meg a rendelet tervezet harmonizálása a már meglévő 
rendeleteinkkel, és későbbi időpontban tárgyaljuk újra. Aki elfogadja a javaslatom, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
5/2017.(I.25.) határozat 
Rendelet-tervezet továbbtárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet 
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tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Felkéri a jegyzőt a meglévő rendeletekkel 
harmonizálására. 
 
Erről értesül: 1./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
IV. Napirend 
Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2017. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2016. évi támogatás felhasználásáról beszámoló 
 
Fialka György polgármester:  a civil szervezetek támogatására mekkora összeget fordítunk, 
önkormányzati költségvetési rendeletünkben fogjuk elfogadni. Az előző évi támogatások 
elszámolása megtörtént, minden szervezet beküldte. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: korábban működött a Hagyományőrző Klub, most nem 
hallunk róluk, fel kellene keresni őket, a szüreti mulatság, azon a táncosok szép hagyomány 
volt a 80-as évek óta. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az óvodában Kocsis Brigitta szedett össze 3 párt, aki kis 
bemutatót tartott. Néptánc oktató hiány van.  
 
Fialka György polgármester:javaslom a művelődési ház vezetője kutassa fel a néptánc csoport 
újraszervezésének lehetőségét.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: egy civil szervezetből alakult ki négy csoport. 
 
Fialka György polgármester: a további osztódást megakadályozza, ha kimondjuk, minden 
szervezet annyi támogatást kap, amennyi bevétele van.  
Javaslom, hogy a mai ülésen fogadjuk el a civil szervezetek 2016. évi támogatásának 
felhasználásáról szóló tájékoztatót és az idei támogatásról a költségvetés elfogadásakor 
döntünk. 
 
 

6/2017.(I.24.) határozat 
civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a civil szervezetek 
2016. évi támogatásáról szóló elszámolását, a 2017. évi támogatás mértékéről a 
2017-es költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  
 

A testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe a 
támogatási összegeket építse bele. 
 
Határidő: azonnal 
Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 

    2./ Képviselő testület tagjai 
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V. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: törvényi kötelezettség január 31-ig felülvizsgálni a 
nemzetiségi önkormányzattal a megállapodásunkat.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a nemzetiségi önkormányzat elnöke nem jött el most sem, és az 
üléseken nem jelenik meg, szeretnék én is részt venni az ő ülésükön. 
 
Fialka György polgármester: ha nincs hozzászólásuk, megígérem, hogy a kisebbségi 
önkormányzat elnöke felé tolmácsoljuk a képviselő testületünk kérését és a 
közmeghallgatásukon képviselő úr részvételét is biztos vagyok, hogy szívesen veszik. Aki 
elfogadja az együttműködési megállapodást előterjesztés szerinti szövegét, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
7/2017.(I.25.) határozat  
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési megállapodást és 
azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapodást Csépa Községi  
Önkormányzata nevében aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fialka György polgármester 

  

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület tagjai, 
2. Csépai Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, 
3. KKÖH Csépai Kirendeltsége 

 
VI. Napirend 
Egyebek 
 

a.) óvoda nyitvatartásáról 
 
Fialka György polgármester: augusztus 3 hetéről van szó. A konyhán is tisztasági meszelést 
szeretnénk végrehajtani, ez időszak alatt, egy hétig az intézmények más módon kell, hogy 
beszerezzék az ebédet.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: (óvodavezető): az óvoda munkaterében leszabályoztuk a 
nyitva tartást és a zárva tartást, azért került ismételten napirendre. Egyéb tatarozási, felújítási 
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munkák miatt egy héttel meghosszabbítottuk a zárva tartást. Augusztus 20 után iskolára 
hangoló program van, a konyhavezetővel  egyeztettünk, hideg étkezéssel meg tudjuk oldani. 
Táborozás jellegű délelőttöket tartunk. A kincstár megkereste a polgármester urat is, hogy 
február 15-ig kihirdetjük, hogy van a nyitva tartás. A zárva tartás időtartama alatt amelyik 
gyereket nem tudják elhelyezni a szülők, a környező óvodák valamelyikében elhelyezésre 
kerül, az óvoda költségvetésére kötelesek vagyunk gondoskodni róla. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a Vackor Művészeti Óvoda heti és éves 
nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
8/2017.(I.25.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjére 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csépai Vackor Művészeti Óvoda 2017.évi heti és 
éves nyitvatartási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a jogszabályban előírt tájékoztatásról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 

2017. február 15. a nyári nyitva tartás vonatkozásában/ 
 
  Erről értesül: 1.) Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Havrilla Sándorné 
    2.) Képviselő-testület tagjai 
 

Melléklet: a csépai Vackor művészeti óvoda nyiltva 
tartásának jóváhagyására készített előterjesztéshez 

 
Vackor Művészeti Óvoda Vezetőjétől 
Csépa, Béke utca133/e.       
 
  

Vackor Művészeti Óvoda nyitvatartási rendjének és nyári zárva tartásának 
meghatározása 

 

a.) az intézmény heti nyitvatartási ideje 
 

 A csépai Vackor Művészeti Óvodában nem jelentkeztek a korábbiaktól eltérő igények 
az intézmény heti nyitva tartására vonatkozóan, ezért a köznevelési intézmény nyitvatartási 
rendje az óvoda SZMSZ-ben rögzítettek szerint:  

Hétköznapokon (hétfőtől-péntekig) 06,30 órától 16,30 óráig 

A nyitva tartásunk a jogszabályi előírásoknak megfelel, hivatalos nyitvatartási ideje nyolc 
órán túl tart nyitva. 
A szülők erőre egyeztetett igénye szerint lett kialakítva, a szülők munkába állását segítve 
változhat. 
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Az óvoda nyári zárva tartása: 
 

A 2016/2017-os nevelési évben a szolgáltatás szünetel a nyári zárva tartás idején, ennek 
rendjét a fenntartó hagyja jóvá, és az óvodavezető gondoskodik a szülők megfelelő 
tájékoztatásáról.  

A csépai Vackor Művészeti Óvoda nyári zárva tartásának megtervezése előtt kikértük a 
szülők véleményét, ennek tükrében állították össze javaslatukat az alábbiak szerint: 

2017. július 31-től  2017. augusztus 30-ig 
 
(A munkatervtől eltérően módosítottuk a nyitva tartásunkat önkormányzati konyha zárva 
tartása miatt augusztus 30-ig.) Az iskolára hangoló programot ettől függetlenül megtartjuk 
augusztus utolsó hetében augusztus 23-30-ig, az étkeztetést hideg étkeztetéssel oldjuk meg. 
Amikor a konyha nem tart zárva, a gyermekek étkeztetését az önkormányzati konyháról 
elhordással biztosítjuk. 
 
A heti nyitvatartási renddel kapcsolatban eddig nem érkezett változtatási igény a szülők 
részéről.  
Az óvoda nyári nyitva tartásáról a szülők a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. február 
15-ig tájékoztatást kapnak. Amennyiben a nyári nyitva tartás alatt a gyermekük elhelyezéséről 
nem tudnak gondoskodni, úgy felmérés alapján megfelelő időben gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről. 
 
C s é p a, 2017. január 11. 
        Havrilla Sándorné 

óvoda vezető 
 
 
b.) polgármester illetmény, és költségtérítés      
   
 
Fialka György polgármester: a napirendi pont tárgyalásánál személyes érintettségem jelentem 
be, az ülés levezetését átadom alpolgármester asszonynak. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: aki elfogadja a személyes érintettség bejelentést kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igennel egyhangúlag elfogadta a bejelentést a 
testület. 
 
9/2017. (I.25.) határozat 
Személyes érintettség bejelentése 
 
Fialka György polgármester Úr személyes érintettségét a polgármester illetménye és juttatása 
megállapítása napirend tárgyalásánál elfogadja, az ülést a napirend alatt Havrilla Sándorné 
alpolgármester asszony vezeti. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület 
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   2./ Fialka György polgármester 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a képviselő testület gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
polgármester felett. Az illetményre tett javaslatnál nincs mérlegelési lehetőségünk, kérem 
tudomásul vételét. Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
polgármester illetményére tett előterjesztést. 
 
 
10/2017.(I.25.) határozat 
Fialka György polgármester illetményének megállapítására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 71. §-a alapján 
 
Fialka György polgármester havi bruttó illetményét 2017. január 01-től 498.600,- Ft-ban állapítja 
meg. 
 
 
 
Erről értesülnek: 1.) Fialka György polgármester 
      2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
      3.) Képviselő-testület 
      4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:  közérdekű adat a polgármester költségtérítése is, 
tudomásul vételi lehetősége van a testületnek. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
tudomásul vette és elfogadta a polgármester költségtérítésére tett előterjesztést. 
 
11/2017.(I.25.) határozat 
Fialka György polgármester költségtérítésének megállapítására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 71. § (6) bekezdése alapján 
 
Fialka György polgármester havi költségtérítését 2017. január 01-től 74.790,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Erről értesülnek: 1.) Fialka György polgármester 
      2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
      3.) Képviselő-testület 
      4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 

c.) kéményseprő ipari tevékenység 
 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: a Szabolcs-Szatmár Megyei Katasztrófavédelemhez 
tartozik a szolnoki Kéményseprő Ipari Kft. A novemberben elfogadott határozat a 
Katasztróvavédelemmel hagyta jóvá a határozatot, melynek hatályon kívül helyezésére teszek 
javaslatot, a megállapodást a Kéményseprő Ipari Kft-vel kell kötnünk. 
 
Fialka György polgármester: kérem ennek jóváhagyását! Megállapítom 6 igennel a 
273/2016.(XI. 16. határozatát hatályon kívül helyezte a testület. 
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12/2017.(I.25.) határozat 
Határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 273/2016.(XI.16.) 
határozatát. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Fialka Gyögy polgármester:  kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy 
közintézményeink kéményseprését a szolnoki Kéményseprő Ipari Kft lássa el, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igennel a testület elfogadta a javaslatot. 
 
13/2017. (I.25.) 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 
Kéményseprő Ipari Kft-vel (Szolnok, Pozsonyi u. 68.)  
A megállapodás aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg a testület. 
 
Erről értesül: 1./ Kéményseprő Ipari Kft Szolnok, Pozsonyi u. 68. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete megalakulásáról 
 
Fialka György polgármester: a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete a múlt hét 
csütörtökön megalakult, Szeleiné Erzsike az elnöke. Kérték, hogy a csépai művelődési házat 
bejegyeztethessék székhelyként. Hagyományőrzés, szabadidő hasznos eltöltése, egészségügy, 
drogprevenció, honismereti célok, tájegységek hagyományainak megismerése, ünnepekhez 
fűződő hagyományok megismerése, határon túli magyarokkal kapcsolattartás kiépítése, 
informatikai ismeretek elsajátítása a programjuk 
 
Bíró József művelődési ház vezető: klubdélutánokat rendeznek a művelődési házban, 
együttműködési megállapodást kötünk. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa 
járuljon hozzá, hogy a Törvényszék előtt az egyesület térítésmentesen használhassa a 
nyitvatartási időben a székhelyét. Nyitvatartási időn kívüli teremhasználatot külön 
megállapodás rögzítse. Aki elfogadja a javaslatot kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
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14/2017.(I.25.) határozat 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete 
 
Csépa Községi Önkormányzat hozzájárul, hogy Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai 
Egyesülete a Törvényszék előtt az Önkormányzat tulajdonában lévő Csépa, Béke utca 133/a 
szám Művelődési Ház és Könyvtár ingatlant székhelyként bejegyeztethesse.  
 
Erről értesül: 1./ Tiszazugi TermészetbarátokTurisztikai Egyesülete Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: óvodánkban örömteli eseményről tudok beszámolni. A 
Vackor Művészeti Óvoda 2015-ben túlesett az IPR ellenőrzésen, amely pozitív volt. A 
szakmai munkát úgy értékelték, 3400 óvodából 500 óvodát jelöltek ki - amiben benne 
vagyunk- , meghívásos pályázatra. Csepregi Eszter projektvezetőnk értékelte munkánkat, 
elismerésre méltó eredményeket tettünk a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében. 
Számítanak szaktudásunkra és eredményeinkre. Ezek alapján az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma kért fel a „EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása” című kiemelt projektben kért fel együttműködésre bennünket. Sok 
lehetőséget remélünk, ami szakmai eredményeinket szolgálja. Az erről szóló írásos 
dokumentumot a testület rendelkezésére bocsátom. 
 
 
Fialka György polgármester: az óvodavezető tájékoztatóját örömmel hallgattuk, 
eredményeikhez gratulálunk és jó munkát kívánunk! 
 
A vagyonnyilatkozatokat kérem, adják le a képviselők és bizottsági tagok! Holnap együttes 
ülésre kerül sor a kunszentmártoni önkormányzatnál, melyen kérem megjelenésüket.  
A mai nyílt ülésen munkájukat megköszönöm, az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Péter Zsuzsanna 
        Polgármester      aljegyző 


