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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. február 23-án megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
Kovácsné Németh Mária képviselő 

   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 
 
Igazoltan távol van: Pintér Csaba Gábor  képviselő 
      
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, jegyző urat és intézményvezetőket! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Pintér Csaba 
Gábor 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. 
 
52/2017.(II.23.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. február 23-ai nyílt ülés 
napirendjeit az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: az előző ülés után úgy álltunk fel, a költségvetést olyan formába 
kell hozni, ami a további működésünket biztosítja. Nem volt egyszerű feladat. Olyan helyzetre 
is sor került, amikor keményebb hangot használtam, ezért elnézést kérek mindenkitől, akit 
érint. Úgy gondolom, mindenki érdeke, - részint a saját, részint a közre vonatkozó 
kötelezettségeket vállalja magára.  
Az orvosi rendelő felső szintjének felújításának kérdése mindenki előtt tiszta, és világos, 15 
millió forintot nyert az önkormányzat a munkálat elvégzésére, a eljárás elkezdődött.  
A munkálatok elvégzésénél az önkormányzat külön pályáztatja az anyagbeszerzésre 
vonatkozó témakört, a kőműves és burkoló munkát. 2 héten belül eredményt tudunk 
produkálni. Ezt követően a szerződést a minisztériummal meg tudjuk kötni. 
Ivóvíz minőség javító program. A napokban vettem részt Szolnokon tanácskozáson, ahol 
minden érdekelt fél részt vett. Kérem képviselő társaim, későbbi időpontban közös 



megbeszélés alapján döntsük el, a lakosságot milyen formában értesítjük azokról a dolgokról, 
amik ránk várnak. 
A vízvezeték egyfajta vizet szállít, amiben mikroállatkák is vannak, ami a cső falára 
lerakódik. Miután a víz összetétel teljesen más lesz, ez az élővilág meg fog dögleni, leválik a 
cső faláról, mosatáskor a fővezetékből eltávozik. A fővezeték és az ingatlan közötti részről 
csak a használó tudja kimosatni. Használhatunk házi szűrőberendezéseket, de a bojler és 
mosógép által használt vizet nem tudjuk tisztítani.  
Az új víz nem ilyen ízű, szagú lesz, hanem a tengervízhez hasonló kék színű. Nem klóros, 
biológiai tisztítás lesz. 
Cserkeszőlőben és Tiszaföldváron már komoly problémákat jeleztek.  
Fennáll a veszélye, hogy a társulást megbüntetik több határidőt nem tartott be. Ezt polgári 
peres úton a kivitelezőkre lehet hárítani, ami legalább 10 év pereskedés. 
Vagyoni helyzetükre vonatkozóan tájékoztatom a testületet, jelen pillanatban megközelítőleg 
1 millió készpénzünk van. 
A kérdéseiket és hozzászólásaikat várom. Amennyiben későbbiekben kerül erre sor, most 
kérem a tájékoztató elfogadását. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
polgármesteri tájékoztatót. 
 

 
II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség várható összegéről 

 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot. 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. Elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot, 
elfogadásra javasolja, az államháztartási törvény alapján a képviselő testületnek gazdálkodni 
kell. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Az államháztartásról szóló törvény értelmében az 
önkormányzatnak saját bevételeit azt követő 3 évre is, adósságát is tervezni kell. 
Adósság csak annyi lehet, ami a saját bevétel fele. A saját bevétel 27 millió, ezért az 
önkormányzat csak 13,5 millió adósságot vállalhat.  
Az anyagban található táblázatból látszik, adósságot keletkeztető ügylet Csépa esetében: „0”. 
Minden évben határozatban kell megállapítani, ez része a költségvetésnek is. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, kézfelnyújtással 
kérem jelezze, aki elfogadja az előterjesztést és határozati javaslatot. Megállapítom, 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség várható összegére tett határozati javaslatot. 
 
 
53/2017. (II. 23.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettsége alapján az Önkormányzat saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 



költségvetési évet követő három érvre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg  
 
   Erről értesülnek :  
                               - Képviselő-testület tagjai 
                               - KKÖH. Pénzügyi csoport 
 
III. Napirend 
Csépa községi önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü. Biz elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 
rendelet tervezetet. Az ülésen a kirendeltségvezető választ adott kérdéseinkre. A tervezetet 
annak keretében néztük végig, a januári tervezethez képest milyen változás történt. 
Elfogadásra javasolja a testület, kiegészítéssel. 
 
Molnárné Zámbó Edina pü. Munkatárs: A kiadásokban az összetétel változott, 
átcsoportosítások történtek. Legfontosabb, hogy az önkormányzat adott át feladatokat a 
GAMESZ- intézménynek, azért kellett átcsoportosítani. Zöldterület kezelésnél, és 
működtetésnél volt megállapítva nagyobb összeg, melyből a gamesz felé csoportosítottak át. 
 
Fialka György polgármester: tetemes forráshiányt mutat a költségvetés, azok az összegek, az 
intézményeknél megjelennek a táblázatban, mellette feltüntetve, mire fordítható. Ez 
célirányosan arra fordíthatják, amíg a pénzügyi helyzete az önkormányzatnak helyre nem áll. 
A GAMESZ-nak a jövőben ki kell számláznia az intézmények felé is az elvégzett munkát, 
még a fűnyírást is. Az önkormányzat gépkocsijait az intézmények bérleti szerződéssel 
használhatják. 
 
Szabó Károlyné pü. biz. Tag: 2017. évi költségvetési rendeletünk kapcsán teszek javaslatot, 
helyi önkormányzati feladat telepítésére. Számos önkormányzat belépett az egészség 
megőrzési prevenciós programba.  Számtalan védőoltást támogat az OEP, azonban van ami 
nem került a listára. Agyhártya elleni részben támogatott 600 Ft/ oltás, ebből kettő kell. 
Bárányhimlő 9 hónapos kortól kapják a csecsemők, két oltást kell beadni, melyből 1 oltás 
9.000 Ft-ba kerül. Nagyon súlyos szövődményt okoz, ami felnőtt korban is maradandó 
károsodás. 
Rotarix hányás, hasmenés kiszáradás elleni két oltásból áll, egy oltás 19.000 Ft. 
Sokan szociális helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy az oltást 
megvásárolják. Kérem a testületet, fontolja meg, van-e lehetősége legalább a bárányhimlő 
elleni oltás beadásának támogatására. Ezt tartom legfontosabbnak. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. Egy 
korosztályt kellene oltani, és következetesen folytatnánk. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: van-e pályázati lehetőség? Milyen összegenként van 
lehetőség támogatásra? 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzat szociális kiadásokra kapott állami 
normatívából támogatható. A szociális rendeletünk módosítása szükséges hozzá. Amikor a 
segélyeket bíráljuk el, sokszor elnézőek vagyunk. A 190.000 Ft-ot amibe az oltóanyag kerül, 



ki kell termelni. Havi szinten 20-30.000 Ft-tal kevesebbet fordíthatunk segélyre. Úgy érzem, 
kigazdálkodható, a szakma véleménye szerint is jó helyen lenne ez a pénz. Ezt biztos, hogy a 
gyerek kapja és annak az egészségét hosszú távon szolgálja. A magam részéről támogatom a 
javaslatot.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: az önkormányzatot is pozitívan ítéli meg ezáltal. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben a költségvetési tervezetet az ülésen elhangzott 
kiegészítésekkel aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a költségvetési rendeletét az önkormányzat. Felkérem a 
Jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítását készítse elő az elhangzott javaslat realizálása 
érdekében! 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

1/2017. (II.24. ) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

 

2. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

393 584 E Ft Költségvetési bevétellel 
393 584 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 2., 3. 
és 4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 5.  és a 6. melléklet részletezi. 



 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.     
  

 (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és 
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának összegét az 1. függelék 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait a 2. függelék tartalmazza.  
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 3. függelék tartalmazza.  

(7)   Az önkormányzat középtávú tervét a 4. függelék tartalmazza. 
 

 

4. §  

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. §  

 (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  



 (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

6. §  

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben 
rendelkeznek. 

 

7. §  

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

8. §  

 
A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi 
költségvetés végrehajtása során 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

Csépa, 2017. január 
 

 
 

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester jegyző 

 



IV. Napirend 
Tájékoztató a Csépai Napló szerepéről a község életében, a lakossági visszajelzések 
tapasztalatairól, javaslat a csépai honlap működtetésére 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: írásos anyagot készítettem. Bízom benne, hogy a civil 
szervezetek is élnek a lehetőséggel, és több mindent meg akarnak mutatni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: láthatóan mindig színesebb a Csépai Napló. Örömmel 
vennénk szélesebb körben igénybe vennék a tájékoztatás lehetőségét. Szépen van kezelve a 
csépai honlap is. A Csépai Naplóban mindig talál az ember olvasni valót. Tapasztalhatjuk,az 
olvasásra szoktatás gyerekcipőben jár. Sokszor a polgármestertől kérdeznek rá olyan dolgokra 
ami a helyi lapban már megjelent. Köszönet a szerkesztőnek a munkáért, és az 
önkormányzatnak, hogy ingyen adja a lakosoknak. Van akiknek más újság sem jut. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a tájékoztatót a Csépai Napló szerepéről, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
54/2017. (II.23.) határozat 
Csépai Napló szerepéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Napló és a csépai 
honlap működtetéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.  
Megköszöni a szerkesztőbizottság munkáját, és az alábbi feladatokat határozza meg:  
 

1. A Csépai Napló írott hírforrásként biztosítson tájékoztatást a lakosság részére.  
2. A civil szervezetek élete, tevékenysége, eredménye, valamint a programjaikról szóló 

fényképes beszámoló legyen rendszeres rovata a Naplónak és a honlapnak. 
3. A honlap naprakész információkat tartalmazzon,  
4. Az önkormányzati intézmények és azok munkájáról szóló írásos és képi beszámolók 

arányosan jelenjenek meg.  
 
Felelős: Kovácsné Németh Mária kommunikációs feladatok ellátásáért felelős tanácsnok 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

 
 

V. Napirend 
Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a határozati javaslat szerint a polgármester felosztotta a 
szabadságát, 41 napot. Jogszabály írja elő a kötelezettséget, hogy a képviselő testületnek ezt 
jóvá kell hagyni. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 
egyhangú 6 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármester szabadságolási ütemtervét. 
 
55/2017.(II.23.) határozat 
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta Fialka György polgármester 
2017. szabadságolási ütemtervét, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1. Fialka György polgármester 
  2. Képviselő testület tagjai 
  3. Személyügyi előadó 
 
 
VI. Napirend 
Egyebek 
 

a.) Községi megemlékezés 
 

Havrilla Sándorné alpolgármester: javaslom a március 15-e községi megemlékezésünket 
2017. március 14-én 17 órakor tartsuk. A Petőfi Sándor Általános Iskola ezen a napon 8,30 
órakor kezdi az ünnepséget és szavalóversenyt. Az ünnep szónokának Bíró József műv. Ház 
vezetőt kértük fel.  
 
Fialka György polgármester: kérem a testület jóváhagyását! Megállapítom 6 igen szavazattal 
a testület jóváhagyta a megemlékezés időpontját. 
 

b.) konyha főzőüst értékesítése 
 
Fialka György polgármester: a leselejtezett konyhai főzőüstökre érkezett vételi szándék. 
Előbb azt kellene eladni, aminek a gáz része nem működik, 200 kg körül van. 15.000 Ft –os 
árat ajánlottak érte., amit alacsonynak tartok. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: meg kell hirdetni, hátha magasabb árat kínálnak. 
 
Fialka György polgármester: azt javaslom, 100.000 Ft-os árat próbáljunk meg kérni érte, 
azonban hatalmazzon fel a testület, hogy olcsóbban is eladhassuk. 
A testületi tagoktól ezt a felhatalmazást amennyiben megkapom, kézfelnyújtással jelezzék. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület a főzőüst értékesítését jóváhagyta, a polgármestert 
felhatalmazza az árban történő megállapodásra. 
 
56/2017.(II.23.) határozat 
Főzőüst értékesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzati konyhán leselejtezett két 
db főzőüstöt értékesíteni kívánja, az adásvétel megkötésével Fialka György polgármestert 
bízza meg. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi csoport 
 

c.) Bánattánc produkció 
 
Fialka György polgármester: egy kunszentmártoni csoport Bánattánc címmel produkciót ad 
elő, melyhez támogatást kér. A környék óvodáit is meghívnák az előadásra. 



Korábban döntöttünk a támogatás kérésekről, két szervezetet áll módunkban támogatni, 
melyet terveztünk is az idei költségvetésbe. A kérés elutasítására teszek javaslatot ennek 
szellemében. Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze megállapítom 6 igen szavazattal a 
támogatás iránti kérelmet elutasította a testület. 
 
57/2017.(II.23.) határozat 
Bánattánc produkció támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a kunszentmártoni Bánattánc produkció 
támogatási iránti kérelmet megtárgyalta. 
Köszönjük megkeresésüket, azonban az önkormányzatnak nem áll módjában támogatást 
nyújtani. 
 
 
Erről értesül: 1./ Smutha Zsoltné Kunszentmárton 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

d.) Medicopter támogatás kérése 
 
Fialka György polgármester: a Medicopter támogatási kérelmének elfogadására teszek 
javaslatot minden évben 50.000 Ft-tal támogatjuk tevékenységüket. Van-e más javaslat, 
amennyiben nincs kézfelnyújtással jelezze megállapítom 6 igen szavazattal a támogatás iránti 
kérelmet elfogadta a testület. 
 
58/2017.(II.23.) határozat 
Medicopter támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Medicopter Alapítványt 2017. évi 
költségvetésében biztosított 50.000 Ft –al támogatja. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ Medicopter Alapítvány 
 

e.) ortodox temető  
 
Fialka György polgármester: az ortodox temetővel kapcsolatban előző ülésünkön úgy 
döntöttünk, hogy levélben kértük őket keressenek fel engem. A csépai 207 hrsz terület 
tulajdonjog átadásáról van szó.  Most újra írtak levelet. Megírjuk nekik, május 30-án várjuk 
őket.  
 

f.) ivóvíz minőség javító program 
 
Fialka Gyögy polgármester: a lakosság felé milyen kommunikációval éljünk, lakossági fórum, 
vagy Csépai Napló? 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: mind a kettő. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: más településen is ihatatlan lett a víz, kimentek, megvizsgálták az 
ivóvíz minőségét, amikor kikötötték a régi kutat, amit használtak eddig.  
 



Havrilla Sándorné alpolgármester: szeretném jelezni, hogy köbméterenként 10 Ft-tal több van 
a vízdíjszámlán. 
 
Fialka György polgármester: a lakossági fórum időpontjára teszek javaslatot, ahol minden 
érdekelt jelen lesz. 2017. március 29. 16 óra művelődési ház. 
Aki elfogadja kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igennel egyhangúlag jóváhagyta a 
lakossági fórum időpontját a testület. 
 
59/2017.(II.23.) határozat 
Lakossági fórum időpontjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az ivóvízminőség javító programmal 
kapcsolatos lakossági fórumot hív össze, melynek időpontja 2017. március 29. 16 óra. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
g) ASP rendszer bevezetése 
 
Fialka György polgármester: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív 
Program keretein belül pályázati felhívás jelent meg, települési önkormányzatok részére 
csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. Pályázni 
csak a települési önkormányzatok önállóan, vagy a közös önkormányzati hivatalok székhely 
önkormányzatai jogosultak. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk közös önkormányzati 
hivatalt tart fenn Kunszentmárton településsel, így a közös önkormányzati hivatal 
képviseletében Kunszentmárton Város Önkormányzata jogosult pályázni. 
Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület hatalmazza fel Kunszentmárton Város 
Önkormányzata polgármesterét a támogatási kérelem benyújtására, a projekt 
megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek megrendelésére, a kapcsolódó 
szerződések megkötésére. 
Aki egyetért vele, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta az ASP rendszer bevezetésével 
kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
60/2017.(II.23.) határozat 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtása tárgyában 
1. 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva úgy határoz, hogy a megvalósítani kívánt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- 
Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
pályázati felhívásra a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztésére vonatkozó 
pályázat (támogatási kérelem) benyújtására felhatalmazza Kunszentmárton Város 
Önkormányzatát, és a projekt műszaki tartalmát, és költségvetését az alábbiak szerinti 
elfogadja:  
 
A projekt műszaki tartalma: 

1. Szakmai tevékenység 
1.1 Eszközök beszerzése 



1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 
1.5 Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás 
1.6 Tesztelés, élesítés 

2. Projektmenedzsment 
3. Horizontális követelmények teljesítése 
4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

 
A teljes projekt költségvetése: 
 

Támogatás:  9.000.000 Ft 
Önerő:  0 Ft 
Teljes bekerülési költség:  9.000.000 Ft 

2. 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza Kunszentmárton Város 
Önkormányzata polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges 
tevékenységeket valósítsa meg, a pályázatot (támogatási kérelmet) nyújtsa be, valamint a 
kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 
3. 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján kötelezettséget vállal a támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetére a pályázati felhívás és a releváns jogszabályi előírások 
szerinti kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 
 
Erről értesül:  1./ Kunszentmárton Város Önkormányzata 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Fialka György polgármester: fiatal házaspár lakás igénnyel keresett meg. Az önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérbeadására kérem felhatalmazásukat. Az alábbi dolgokat kértem tőlük: 
befogadó nyilatkozat (ha valamit nem teljesít, legyen hova költözniük), jövedelem igazolás 
(rezsit ki tudják fizetni), 100.000 Ft kaució. 
Kérem jóváhagyásukat, megállapítom 6 igennel a további tárgyalással meghatalmaz fenti 
feltételekkel a testület. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: következő testületi ülésen napirend lesz az önkormányzati 
rendezvényterv. Kérem véleményezését a tervezetnek, melyet tanulmányozás végett átadok 
képviselő társaimnak. 
 
Fialka György polgármester: a következő ülésen rögzítjük az időpontokat, a Horgász 
Egyesület által tervezett rendezvénnyel össze lehet hangolni az önkormányzat által tervezett 
majálist. Köszönjük az anyagot. 
 
g.) lakóingatlanokban keletkezett kár 
 
Fialka György polgármester: Lakossági bejelentés érkezett, Palotai Lajosné panasszal fordult 
a Bácsvíz által kibocsátott, és Palotainé lakóingatlana mellett kizúduló víz kártétele miatt. 
Beadványához csatlakozott Galvácsiné Tóth Erika, Varga Gábor, Jakóbei Ferenc és Varjasi 



Ferenc. Részben zárt, részben nyílt csatornán folyik a víz, a csatornalapok közötti nyíláson 
átszivárog a víz, mert az átengedi, és elkezdtek felvizesedni a házak. 
 
Pintér László : nyílt árok van Palotainé háza előtt. Valóban szivárog a víz. 100 éves ház, vert 
falú, egyenlőre kívülről van felnedvesedve, félő, hogy megrogyik. 
Ez a csatornarendszer a csapadékvíz elvezetésére szolgál, nem arra, hogy ilyen nagy 
mennyiségű víz zuhogjon rajta. Kértek a Bácsvizesek annak idején hozzájárulást, 15.000 m3 
víz beleengedésére, ami most 100.000 felett van. A vízmű képviselője a helyszínen volt, 
megpróbálják a nénit kártalanítani. Ezt a csatornarendszert zárttá kell tenni, és olyan 
technológiával, hogy ne veszélyeztesse a házakat. Naponta 70-80 m3 vizet mosatnak el. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: nem úgy lesz, hogy havonta egyszer mosatnak, naponta közel 70-
100 m3 és több is elmehet. 
 
Fialka György polgármester: nagy átmérőjű csővel. 
 
Pintér László ezt a technológiát választotta a beruházó, ez ellen hiába ágálunk. 
 
Fialka György polgármester: az ivóvíz minőség javító társulás felé jeleztük a problémát, 
tájékoztatni szerettem volna a testületet. A nyílt ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
        polgármester        jegyző 


