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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. március 22-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 
   Szabó Károlyné  képviselő 
   
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat és Intézményvezetőinket, lakosainkat! 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. 
 
70/2017.(III.22.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. március 22-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:  az orvosi rendelő tetőfelújítás 15 milliós költségére, lefolytattuk 
a szükséges eljárást, 5-5 ajánlatkérőt küldtünk ki. A beruházási munkálatokat három csoportra 
osztottuk. Tető anyagának beszerzése, a tető munkadíjára és a belső kőműves és festési 
munkálatokra. Azért látszott logikusnak, mert nem mindegy alanyai áfa mentes, vagy áfa 
kötelesek vállalkozóval végeztetjük a munkálatokat. A beérkezett ajánlatokból a 
legalacsonyabbat fogadtuk be. 15.225.000 Ft-os ajánlat érkezett be. 
Ivóvíz minőség javító program probléma körben első körös indítása a mai napon megtörténik. 
Természetszerűen a mosatás után rácsatlakozik.  
A földadóból befolyó összegekből megrendeltem 400 tonna követ, további mezőgazdasági út 
hálózatunkat bővíti. A megmaradó pénzeszközből megindítottuk a kamera rendszer 
közbeszerzési pályázatát, amely összeg a település teljes területén való kiépítést szolgálja. 
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Az ez évi földadó bevételt mire kívánja fordítani a testület javaslatokat kérek.  
DIGI központi fogadó állomás rendszert helyezne el a glóbuszon, a Vidékháló engedélye 
kellett ehhez, amelyet megkaptunk. A szerződéskötés előttünk van. Dönteni kell milyen 
feltételekkel s módon fogadjuk el. 
Az önkormányzat gazdasági helyzetéről annyit, hogy jelenleg 14 millió van a főszámlánkon.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő:  az ivóvízminőség javító program megindulásakor a 
háztartásokban mosatásra használt vízfogyasztást kompenzálja-e a Bácsvíz? 
 
Fialka György polgármester a régi víz összetételéből eredően a kaputól a fürdőszobáig 
lehelyezett colos átmérőjű cső falán leülepedett lepedéket kell kimosatni. Teljesen más 
élővilágú víz kerül a csőrendszerbe. A nagyvezetéket a tűzcsapokon keresztül mosatják. Kb 
30 liter háztartásonként ez a mosatási mennyiség. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: tapasztalható, nem olyan víz jön ki a csapból, amilyet 
szeretnénk.  
 
Fialka György polgármester: a földrajzilag magasabb ingatlanokba lelevegősödik a cső. 
Türelmet és toleranciát kér a vízmű. Jövő hétre terveztük a lakossági fórumot, hamarabb kész 
lettek. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: Ma-holnap megjelenik a vízben ez a kosz, nem lehetne szórólapon 
tájékoztatni a lakosságot? A megrendelt kő mennyiség mely utakra lesz felhasználva? 
 
Varjasi Ferenc képviselő:  a Kossuth u. Arany János úton felvizesedett ház ügyében mi 
történt? 
 
Fialka György polgármester: Nádas kanális és a sasi gátőrház felé a nyert föld mellett végig 
szeretnénk vinni. A Pókaházi úton folytatjuk. A testület dönti el, melyik utat csináljuk tovább. 
Olyan mezőgazdasági utat, amelyik a legnagyobb forgalmat bonyolítja le. A Csípsár melletti 
utat is meg lehet célozni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: tapasztalható, hogy a gazdák rászántanak az útra, árok már 
sehol sincs. Tájékoztatni kellene őket ne szántsanak ki.  
 
Fialka György polgármester: igen, én is tapasztalom, föld kimérése után kiszántják a karókat 
is. Amennyiben nincs több kérdés, és elfogadják a polgármesteri tájékoztatót kérem, 
kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom a testület 7 igen szavazattal elfogadta a polgármester 
tájékoztatóját és a kérdésekre adott választ. 
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II. napirend 
Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
szóló 15/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

Kovácsné Németh Mária képviselő, pü biz elnöke: az írásos anyagban szerepel, hogy április 
1-től lép életbe az új nyersanyagnorma és térítési díj rendelet, ha a testület elfogadja. A 
jelenlegi piaci tendenciák, az élelmiszerárak folyamatos növekedése tette szükségessé a 
változást. Az elmúlt években 2013 óta nem volt ilyen mértékű változtatás. A bizottság 
elfogadásra ajánlja a rendelet tervezetet. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben elfogadja a testület a rendelet-tervezetet kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a testület a javaslatot 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete 
az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  

szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekekről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. §. 

 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. 
melléklete lép. 

 
2. § 

 
Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

 
3. § 

 
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Csépa, 2017. március 

 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 
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1. melléklet a 2/2017 (III.25.) önkormányzati rendelethez  
 

1. Gyermekétkezési térítési díjak 
 

1 A B C D 

2 Megnevezés Élelmezési 
nyersanyagköltség 
Egy ellátottra jutó 

összege (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ 
adag 

3 Óvoda 
4 Tízórai 69 19 88 

5 Ebéd 161 43 204 
6 Uzsonna 50 14 64 
7 Iskola 7-10 éves korosztály 
8 Tízórai 83 22 105 
9 Ebéd 182 49 231 
10 Uzsonna 56 15 71 
11 Iskola 11-14 éves korosztály 
12 Tízórai 87 23 110 
13 Ebéd 191 62 253 
14 Uzsonna 58 16 74 

 
 

 

 
2. Intézményi nyersanyagnorma 
Egyesített Szociális Intézmény 

 
1 A B C D 
2 Megnevezés Étkezési 

nyersanyagnorma  
 (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ 
adag 

3 Reggeli 143 39 182 
4 Tízórai 30 8 38 
5 ESZI ebéd 321 87 408 
6 Uzsonna 30 8 38 
7 
 

Vacsora   143 39 182 

8 Vendég ebéd 

9 Előfizetéses ebéd 321 87 408 
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2. melléklet a 2/2017.(III.23.) önkormányzati rendelethez 
 

1.Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  
 

1 A B C D E F G 

2 Megneve-
zés 

Nyersanyag 
Ft ÁFA Tér.díj  

adag 

Nettó 
fogy.ár/ 
adag 

ÁFA 
Bruttó 
fogy. 
Ár/adag 

3 ÓVODA 

4 Tízórai 69 19 88    

5 Ebéd 161 43 207    

6 Uzsonna 56 15 71    

7  
ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

8 Tízórai 83 22 105    

9 Ebéd 182 49 231    

10 Uzsonna 56 15 71    

11 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

12 Tízórai 87 23 110    

13 Ebéd 191 62 253    

14 Uzsonna 58 16 74    

15 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI) 

16 Reggeli 143 39 182 229 62 291 

17 Tízórai 30 8 38 48 13 61 

18 
Ebéd 

Hétfő-
péntek 

321 87 408 515 139 654 

19 Uzsonna 30 8 38 48 13 61 

20 Vacsora 143 39 182 229 62 291 

21 ELŐFIZETÉSES EBÉD 

22 
ELŐFIZET

ÉSES 
EBÉD 

321 87 408 515 139 654 
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3. melléklet 2/2017.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. Térítési díjak 
Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
 

2. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 
 

Szociális étkezés 490 Ft/nap 
Házi gondozás 390 Ft/óra 
Szállítás    110 Ft/nap 

 
 

3. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2017. évi személyi térítési díjai  
 

 A B C D 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 
 

Nyugdíjminimum 
150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

 
2. Szociális étkezés 

Ft/nap 
 295 390 490 

3. Házi gondozás  
Ft/óra 

235 310 390 

 
 

4. Idősek Otthona 2017. évi számított intézményi térítési díja 
 

 A B C 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Számított térítési 

díj Ft/nap 
 

Számított térítési 
díj Ft/hó 

 
2. Idősek Otthona 2.490 74.700 

 
 
5. Idősek otthona 
 

 A B C 
1 MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 
2 Reggeli Ft/nap 143 291 
3 Tízórai Ft/nap 30 61 
4 Ebéd Ft/nap 321 654 
5 Uzsonna Ft/nap 30 61 
6 Vacsora Ft/nap 143 291 
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III. Napirend 
Balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződésének módosítására javaslat 
 
Fialka György polgármester: díjtétel emelkedésre a szolgáltatások növekedése, illetve a 
helyileg kialakult ár miatt került sor. 200 Ft-tal emelkedik minden díjtételünk.  Ez 10 %-os 
emelkedésnek tudható be. Van-e kérdésük, véleményük? Amennyiben nincs a javaslatot 
szavazásra bocsátom. Megállapítom 7 igen egyhangú szavazattal a testület elfogadta a 
balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződésének módosítására tett javaslatot. 
 
 

71/2017.(III.22.) határozat 
balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződéséről 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a tulajdonában lévő Balatonszárszói üdülők 
üzemeltetési szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
I. 
1. A szerződést a testület 2017. június 01-től 2018. május 31-ig meghatározott időtartamra 
meghosszabbítja. 
 
VI. Egyéb megállapodások 
1.1. Balatonszárszó, Gesztenye u. 15. Tiszavirág üdülő „A” épület 

(1)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek 
a. 0-3 éves korig díjtalan 
b. 3-18 éves korig 1.200 Ft/fő/ éjszaka 
c. 18 év felett 1.700 Ft/fő/ éjszaka+IFA 

 
1.2.Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a Tiszavirág üdülő „B” épület 

(1)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek az 1-3 szobára: 
 
a. felnőtteknek (18 év felett)  3.000 Ft/fő/éjszaka+IFA 
b. gyermek 3-18 évig     2.000 Ft/fő/éjszaka 

 
(2)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek a 4-18 szobára: 

a. felnőtteknek (18 év felett)  2.500 Ft/fő/éjszaka+IFA 
b. 14-18 éves korig   2.000 Ft/fő/éjszaka 
c. 3-14 éves korig   1.700 ft/fő/éjszaka 

 
Felhatalmazza Fialka György polgármestert az Alapítvány Csépa Községért Vezetőjével a 
módosított szerződés aláírására. 
 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Csépa Kiss Magdolna Vezető 
  2./ Fialka György polgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
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IV. Napirend 
Előterjesztés a Csépa Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervére 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: jogszabályi kötelezettség, minden önkormányzat március 31-ig 
elkészíti összesített közbeszerzési tervét. Négy közbeszerzés szerepel benne, amelyet az 
önkormányzat kíván lebonyolítani. A kötelezettség a honlapon megjelenik. Javaslom, a 
testület fogadja el a tervet. 
 
Fialka György polgármester: Van-e kérdésük, véleményük? Amennyiben nincs a javaslatot 
szavazásra bocsátom. Megállapítom 7 igen egyhangú szavazattal a testület elfogadta a 2017. 
évi összesített közbeszerzési tervet. 
 

72/2017. ( III.22. ) határozat 
Csépa Községi Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján elfogadja Csépa Községi Önkormányzata 2017. 
évi összesített közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint. 

  

Erről értesülnek: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
2. Valamennyi képviselő helyben.  
3. Pénzügyi Csoport Csépa 

 
 

Csépa Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési terve 

1. sz. melléklet a 72/2017. (III. 22.) határozathoz 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Becsült költség  (nettó Ft) Az eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

orvosi rendelő tetőfelújítás 15.000.000 2017.03. hó 

egészségház infrastrukturális 

fejlesztése 

14.000.000 05. hó 

műv.ház energetikai 98.000.000 06.hó 
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korszerűsítése 

helyi közutak fejlesztése és 

gépbeszerzés 

76.899.225 07 hó 

 

V. Napirend 
Előterjesztés Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának, és szakmai programjának módosítására 
 
Dobainé Nagy Éva Eszi Vezető: törvényi változások miatt kellett módosítani intézményünk 
szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját. 
 
Fialka György polgármester: Van-e kérdésük, véleményük? Amennyiben nincs a javaslatot 
szavazásra bocsátom. Megállapítom 7 igen egyhangú szavazattal a testület elfogadta az 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
házirendjének és szakmai programjának módosítását. 

 

73/2017. (III.22.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának, és szakmai programjának  módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, és szakmai programjának 
módosítására tett javaslatot jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 

VI. Napirend 
Állami és Községi programterv meghatározása, a falunap 2017. évi programterve 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az elmúlt ülésre is elő volt készítve a programterv. 
Próbáltuk egyeztetni más intézményekkel az időpontokat, ha konkrét változás adódik, időben 
fogjuk közölni az érintettekkel. Kérném, ha valamelyik intézmény kötődik az önkormányzat 
rendezvényéhez, mielőtt részmeghívót küld szét, küldjenek nekem, vagy polgármesternek, a 
rendezvény időpontok egyeztetése végett. Bíró Józseffel hozzáláttunk a falunap 
szervezéséhez. 
 
Pintér Csaba képviselő: a majális részleteit és programjait egyeztetni szeretném. A falunap 
délelőtti programja gyakorlatilag a május 1-jei rendezvényen lenne megtartva. 
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Fialka György polgármester: a Kinizsi Horgász Egyesület „Négyes finálé horgászversenyt” 
szervez, a környező települések is részt vesznek. A május 1-jei programba beilleszthető. 
Nagyszabású birkafőzés is lesz. Ennek a lehetőségét javaslom, adjuk meg a civil 
szervezeteknek és munkahelyi közösségeknek is. 10 kg húst kap minden szervezet, vagy 
munkahelyi közösség, ahol 15 fős csoport van. Ennek a lehetőségnek a meghirdetését és 
jelentkezések fogadását Bíró Józsefre bízzuk. Határidő: április 21. 
 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető: 20 éves az intézményünk, augusztus 20-án családi napot 
tervezünk.  
 
Fialka György polgármester: aki a kiegészítésekkel elfogadja a községi programtervet kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Javaslom, hogy a családi napot az Őszikék Intézmény a községi 
ünnepség napján 18-án rendezze meg! Megállapítom 7 fő igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
74/2017.(III.22.) határozat 
Önkormányzati ünnepek és rendezvények időpontjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a település önkormányzati ünnepeinek és 
rendezvényeinek időpontját az alábbiak szerint fogadta el: 
 

Önkormányzati ünnepek, rendezvények 2017. évben Csépa községben 

ünnep 
megnevezése helyszín időpont 

március 15. 

Műv. Ház - 

1848-as 
Emlékpark 

2017. márc. 14.  kedd 
17.óra 

május 1. 
majális 

Csónakázótó 
2017. május 1.  hétfő 

Hősök napja 
II. világháborús 
emlékmű 

2017. május 28. 
vasárnap 

Falunap 

Sportpálya-  

Műv. Ház- 

Csónakázótó 

2017. július 1.    
szombat 

vagy július 8.     
szombat 

augusztus 
20. 

Dr. Surányi L. 
Egészségház- 

Szt. István 
Emlékpark 

2017. augusztus 18. 

péntek 10. óra 

családi nap délután, 
helyszín idősek 
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Őszikék 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény 20. 
éves 
megalakulása 
alkalmából 
családi nap 

otthona 

október 23. 
56-os emlékmű 2017. október 20. 

 péntek 14. óra 

adventi 
gyertya- 
gyújtás 

Műv. ház kertje 
2017.december 1. 8. 

15. 22. péntek 

 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Önkormányzati Intézmények Vezetői 
   
  
 
VII. Napirend 
Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tervezett programjairól, annak 
költségvetési hátteréről 
 
Fialka György polgármester: a művelődési ház programtervezetét mindenki megkapta. A 
programok száma sok. A kultúrház kap 1.950.000 Ft normatívát. 6 millió forint honnan fog 
előkerülni?  
 
Bíró József műv. Ház vezető: semmi nélkül semmit sem lehet csinálni. Minimális bevétel 
generálás lehetséges. A lakodalom egyre kevesebb. Korszerűbb helységek is rendelkezésre 
állnak. Csábítjuk az árusokat. Maximum a helységeket ki tudjuk adni szálláshelynek. 
A legkisebb programnak is meg van a költsége. A keretösszeget próbáltam behatárolni a 
tervezetbe. Húsvéti programot, gyereknapot próbáltam szervezni, a nyári szünetet is 
próbáltam kitölteni.  
A szüreti bálra alakulóban van a néptánc csoport. A bálnak is megvan a költsége. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: melyik rendezvény ad bevételt? 
 
Bíró József képviselő: talán a szüreti bál. A filmvetítések tekintetében olyan szerződésem van, 
hogy ingyenesen vetíthetők, így nincs jogdíj. 
 
Fialka György polgármester: részemről elfogadom a műv. ház programtervezetét, aki egyetért 
vele, és elfogadja kérem jelezze, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a testület a művelődési ház programtervezetét. 
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75/2017.(III.22.) határozat 
A művelődési ház 2017. évi programja 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta a művelődési ház 2017. évi 
programtervét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Intézményvezető 
 
 
VIII. Napirend 
Vackor Művészeti Óvoda csoport létszám és óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározása 
 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a hivatalvezetővel egyeztettem, összesítő létszám adatokat 
kértem, az óvodába 21 fő fog beiratkozni. A 2,5 évesek is ott vannak, akik december 31-ig 
betöltik. 
Március 31-ig kellett volna határozatot hozni a családi bölcsődéről. Az önkormányzat dönthet, 
önmaga, vagy társulásban kívánja-e létrehozni. A Gyvt. 2018. december 30-ig ad határidőt, 
hogy az önkormányzat eleget tegyen. Már akkor kell bölcsődét létrehozni, ha 5 fő kéri, 
gyermeklétszámtól függetlenül.  
A szolnoki módszertani központtal felveszem a kapcsolatot, milyen költséggel terheli az 
önkormányzatot, az óvoda összműködési költségeit hogyan változtatja meg. A nyitva tartása 
független az óvodáétól a bölcsődének, és külön területrész, külön mosdó, öltöző kell, hogy 
legyen. A dolgozóknak szakképesítéssel kell rendelkeznie, csecsemőgondozó OKJ-és 
vizsgával kell rendelkeznie. Nem tudom mennyire indokolt, hány szülő van, aki szívesen 
visszamenne dolgozni. A szülők munkába állását segítő pályázat kapcsolódik a bölcsődei 
ellátáshoz, és férőhely kialakításhoz. „Biztos kezdet szülőkkel”: délelőtt, vagy délután 
kisgyerekekkel a szülők együtt vesznek részt a foglalkozásokon és az étkezési ellátás lehet 
biztosítani. 
Nehéz összetételű a lakosságunk. Az óvodába jelenleg 72 gyerek jár, ebből 43 fő cigány. 1 fő 
román cigány, 103 szülő 8 osztályos illetve az alatti végzettségű (11 fő 6 osztályos, 20 fő 6-7 
osztályos). 3 fő főiskolát végzett szülő van. Még ma sincs minden lakosnál WC a lakásban, a 
gyerekek nem ismerik a zuhanyt. 
 
Fialka György polgármester: határidő szeptember 30. Kérem, a felmérést kezdje el Havrilla 
Sándorné intézményvezető. Mennyi a létszám igény? Dolgozói létszám stb. 2018-ban be 
akarom vezetni, akkor október költségvetésben benne kell, hogy legyen. Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, 2-3 fő plusz dolgozó is kell. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: 4 millió forint a beruházásra, bér 390.000 Ft-ot ad éves 
működési támogatást, ha legalább 11 napot jár naponta a bölcsődés egész hónapra megadja a 
finanszírozást. Kizárólag bölcsődei nagy csoport létrehozását támogatom. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: gondozási díj itt is van, vagy szociálisan támogatni kell a 
testületnek. 
 
Fialka György polgármester: gazdasági számítást kell végezni. Aki elfogadja az óvodai 
beíratkozásról, óvodai csoport számáról, bölcsődei csoportok indításáról szóló tájékoztatót és 
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javaslatot, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 

76/2017. (III.22.) határozat 
az óvodai beiratkozásról, óvodai csoport számáról, bölcsődei csoportok indításáról 
 
1.   Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vackor 
Művészeti Óvoda intézménybe 2017. április 20 - 2017. április 21-ig 8-16 óráig írathatja 
be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A képviselő testület felkéri a jegyzőt a 
beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
        Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Havrilla Sándorné óvodavezető 
        Határidő: 2017. április 03. 
 
2.   Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vackor 
Művészeti Óvoda intézményben a 2017/2018-es nevelési évben összesen 3 óvodai csoport 
indít. 
         Felelős: Fialka György polgármester 
         Határidő: 2017. szeptember 01. 
 
3. Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 01. napjától fennálló 
bölcsődei feladatellátás kötelezettségéről szóló tájékoztatást megismerte. 
 
A képviselő-testület megbízza Havrilla Sándorné alpolgármestert, hogy a kötelező 
bölcsődei ellátás biztosítása érdekében feladat ellátási tervet dolgozzon ki. 
 
Felelős: Havrilla Sándorné alpolgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

IX. Napirend 
Egyebek 
 

a.) földadó 
 

Kovácsné Németh Mária képviselő: a földadó kérdésében szeretnék napirendi javaslatot tenni 
következő ülésre: mennyi összeg folyt be, milyen arányú volt a beérkezése, és mire 
fordítottuk? A 2017. évi adó mire költjük? 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: következő ülésre az előterjesztés elkészül. 
 

b.) Tiszazugi Leader Egyesület  
 
Fialka György polgármester: a Leader Egyesület nagy áldozatok árán talpon maradt. A 
legutóbbi ülésen tájékozódtunk, hogy megfelelő támogatásban részesült a működése. Az 
összeg folyósításáig nem áll semmilyen összeg rendelkezésére. A kölcsönöket visszafizette, 
tiszta lappal áll , de pillanatnyilag nincs pénze. 30 napot kell átvészelni, ezért tagi kölcsönt 
kér, Csépára 300.000 Ft esik. 
Aki hozzájárul a tagi kölcsön nyújtásához kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 
testület 7 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult a tagi kölcsön nyújtásához. 
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77/2017. (III.22.) határozat 
Tiszazugi Leader Egyesület részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszazugi Leader Egyesület részére 
időleges finanszírozásra 300.000 Ft tagi kölcsönt nyújt. 
 
Erről értesül:  1./ Tiszazugi Leader Egyesület Kunszentmárton 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 

c.) vízdíj hátralék 
 
Fialka György polgármester: Csépa Gyógyszertárnál lévő önkormányzati tulajdonban lévő 
lakás közüzemi díjhátralékának kifizetésére teszek javaslatot, 31.478 Ft vízdíj, az összeg 
behajthatatlan. Így visszakerül az önkormányzat nevére a közüzemi számla. Aki egyetért 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom testület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
hozzájárult a vízdíjhátralék kifizetéséhez, mely a bérbeadás során keletkezett. 
 

78/2017. (III.22.) határozat 
Csépa, Béke u. 133/b gyógyszertári lakás közüzemi díj rendezéséről 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárult, hogy a Csépa Béke u. 133/b 
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vízdíjhátralékának 31.478 Ft kifizetéséhez. 
A pénzbeli szociális juttatások terhére fizeti meg a vízdíj hátralékot az Önkormányzat. 
 
Erről értesül:   1./ Pénzügyi Csoport Csépa 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 

d.) feladatellátási megállapodás módosítása 
 
Fialka György polgármester:Szelevény községgel a gyermekétkeztetés feladatellátásra kötött 
megállapodás módosításához kérem hozzájárulásukat. A nyersanyagnorma rendelet 
módosítása Szelevény önkormányzatát is érinti. A velük kötött feladatellátási megállapodás 1. 
sz. melléklete az étkezési díjakat tartalmazza, melyet a rendelet értelmében módosítunk. A 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan Csépa kapja az állami támogatást. 
Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a képviselő testület tagjai 7 fő  
egyhangú igen szavazattal jóváhagyták a javaslatot. 
 
79/2017.(III.22.) határozat 
Gyermekétkeztetési feladatellátásra kötött megállapodás módosítása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Szelevény Községgel kötött feladat 
ellátási megállapodás étkezési díjakra vonatkozó 1. sz. mellékletét e határozat 1. számú 
mellékletével módosítja.  
 
Erről értesül:  1./ Szelevény község Önkormányzata 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
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1. számú melléklet a 79/2017.(III.22.) határozathoz 
 

1. Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  
 

 A B C D E F G 

1 Megneve-
zés 

Nyersanyag 
Ft ÁFA Tér.díj  

adag 

Nettó 
fogy.ár/ 
adag 

ÁFA 
Bruttó 
fogy. 
Ár/adag 

2 ÓVODA 

3 Tízórai 69 19 88    

4 Ebéd 161 43 207    

5 Uzsonna 56 15 71    

6  
ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

7 Tízórai 83 22 105    

8 Ebéd 182 49 231    

9 Uzsonna 56 15 71    

10 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

11 Tízórai 87 23 110    

12 Ebéd 191 62 253    

13 Uzsonna 58 16 74    

14 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI) 

15 Reggeli 143 39 182 229 62 291 

16 Tízórai 30 8 38 48 13 61 

17 
Ebéd 

Hétfő-
péntek 

321 87 408 515 139 654 

18 Uzsonna 30 8 38 48 13 61 

19 Vacsora 143 39 182 229 62 291 

20 ELŐFIZETÉSES EBÉD 

21 
ELŐFIZET

ÉSES 
EBÉD 

321 87 408 515 139 654 
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a) konzorciumi megállapodás módosítására javaslat 
 
Fialka György polgármester: konzorciumi megállapodás módosítására teszek javaslatot. Ez 
olyan pályázati lehetőségeket takar, amelyek a Tiszazug fejlődését szolgálják. Ki kell 
munkálni a közös feladatvállalást.  
Szándéknyilatkozatot kell tennünk, hogy önkormányzatunk rész kíván venni a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” című pályázatban. 
Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő célok megvalósításában való részvételünk 
szándékát kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
80/2017.(III.22.) határozat 
EFOP-1.53-16 kódszámú pályázatban való részvételről 
 
Csépa Község Önkormányzata szándékát fejezi ki, hogy rész kíván venni a a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” című pályázatban. 
 
Erről értesül:  1/ Kunszentmárton Város Önkormányzata 
  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 
 

e.) digi szerződés 
 
Fialka György polgármester: 12 évre kell kötelezettséget vállalni, hogy 600.000 Ft/év bérleti 
díjért a víztorony tetejére felszerelheti berendezését, és távközlési szolgáltatást végezhet. A 
másik szolgáltató írásos hozzájárulást adott. 
Aki elfogadja a bérleti szerződés megkötésére tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag jóváhagyta a bérleti szerződés 
megkötését. 
 
81/2017.(III.22.) határozat 
DiGI Szolgáltatóval bérleti szerződés megkötéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a DIGI Szolgáltatóval 
Bérleti szerződés létrejöjjön, a csépai víztorony tetejéről távközlési szolgáltatást végezhessen. 
 
A bérleti szerződés aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ DIGI Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

f.) Önkormányzati gépjármű bérlete 
 

Fialka György polgármester:  az önkormányzat tulajdonában lévő Peugeot Expert 
személygépkocsi használatát szabályoznuk kell. Az intézményeinket idáig nem terhelte 
semmilyen költség, csupán használták a gépkocsit. Ezért meg kell állapítanunk a gépkocsi 
önköltségét. Kérem, az előterjesztés szerint szíveskedjenek jóváhagyni! Megállapítom a 
testület 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
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82/2017.(III.22.) határozat 
Önkormányzati tulajdonú gépkocsi önköltségének megállapítása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú 
KNB 627 frsz-ú személygépkocsi önköltségét 143 Ft/km-el elfogadja. 
A gépkocsi használatának feltételeit megállapodásban rögzíti az önkormányzat érintett 
intézményeivel. A megállapodás aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi csoport Csépa  
 
Varjasi Ferenc képviselő: a kamera rendszer kiépítése mikor kezdődik?  
 
Fialka György polgármester: április hónapban megindul a hálózat kiépítése.  
 

g.) Energia megtakarítási intézkedési terv elkészítése 
 

Fialka György polgármester:  az önkormányzat törvényileg előírt feladata március 31-ig 
elfogadnia intézményei részére Energia megtakarítási intézkedési tervet. Hivatalunk 
elkészítette az alábbi tervet, kérem, az előterjesztés szerint szíveskedjenek jóváhagyni! 
Megállapítom a testület 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
 
83/2017. (III. 22.) határozat 
az Energia megtakarítási Intézkedési Terv jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Energia megtakarítási Intézkedési Terv 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező Energia megtakarítási Intézkedési Tervet elfogadja. 
 
Felelős:  Pintér László GAMESZ vezető 
 
 Erről értesül:    - Képviselő-testületi tagok 
    - Fialka György polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - KKÖH Csépai Kirendeltsége 
 - Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 
 - Vackor Művészet Óvoda vezetője 
 - Őszikék ESZI vezetője 
 - Önkormányzati Konyha vezetője 
 - Csépai GAMESZ vezetője 
 
Fialka György polgármester: A nyílt ülést bezárom köszönöm megjelenésüket! 
 

Kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester             jegyző 


