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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. április 26-án megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   
Igazoltan távol van: Kovácsné Németh Mária 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, külön köszöntöm Simon Imre r. alezredes urat a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetőjét! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné 
és Kovácsné Németh Mária képviselők munkahelyi elfoglaltság miatt vannak távol. 
Határozatképesek vagyunk. Javaslom, az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal 
kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
91/2017. (IV.26.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. április 26-ai nyílt ülés napirendjeit 
az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Simon Imre r. alezredes: mint Kapitányságvezető még nem voltam jelen ezen a fórumon. 
Köszöntöm a képviselő testület tagjait, a megjelenteket. Néhány szóban bemutatkozom. 
Szelevényi születésű vagyok, Kunszentmártonban tanultam, majd bűnügyi szakterületen 
dolgoztam Kunszentmártonban a Kapitányságon, később Budapesten bűnügyi technikai 
területen, legutóbb Fegyverneken teljesítettem szolgálatot. Jelenleg a kunszentmártoni 
rendőrkapitányság vezetésével vagyok megbízva. 
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Integráció történt Tiszaföldvárral, idecsatolták Kunszentmárton területéhez. A 20 fős 
állományt is megkaptuk. Ez hátrányosan hat a többi településre. Közlekedésrendészeti 
szempontból kevesebbet tudnak itt lenni, mert nem kaptunk létszámot. 

A beszámolóból kitűnik 2016. lesz a kunszentmártoni rendőrkapitányság bázis éve, a területi 
változás miatt. A kollégáim úgy gondolom jól végezték munkájukat. A testi sértés, 
garázdaság, lopás befolyásolják a lakosság biztonságérzetét. 14 kiemelt bűncselekmény 
alapján értékel a kapitányság. Nem vagyunk statisztikában rossz helyen, csökkent a 
bűncselekmények száma. További javulás várható, ha a térfigyelő kamerarendszer teljes 
kiépítése megtörténik. Kunszentmártonban is sok mindent tudunk látni, amit rögzítettek. 
Fegyverneken a kamerák kihelyezését követően 1/3-ára esett vissza a bűncselekmények 
száma. Ez volt tapasztalható Cibakházán is. Ebbe befektetni nem kidobott pénz. 

Az ittas vezetők kiszűrése ellenőrzésekkel folyamatosan történik. A csépai két körzeti 
megbízott a migrációs helyzet miatt kevesebb szolgálati időt tud a faluban tölteni. Heti 
rendszerességgel kell járnunk a határhoz a helyzet kezelésére. Kollégáim tisztesen helyt 
állnak. A helyzet javulását várjuk a toborzó akció eredményétől, 3000 fős határvadász 
egységet szeretnének felállítani.  

Minden településre igyekszünk eljutni rendőrségi programjainkkal, amennyiben az iskola, 
vagy valamely szervezet igényelné a rendőrségi bemutatót. Azt szeretném kérni, hogy időben 
jelezzék. 

A polgárőrség a legjobb stratégiai partner, megköszönöm munkájukat! A csépai 
polgárőrséggel jól együttműködünk. Itt köszönöm meg a polgármesteri hivatal segítségét is, 
melyet tapasztalhatunk. További jó együttműködést remélek. 

Minden évben kérdőíves felmérésre kérjük fel Önöket. Mi a véleménye a rendőrség 
munkájáról? Ezek a visszajelzések segítenek minket a továbblépés irányát tekintve. 

Pigniczki Árpád képviselő: a kábítószer felderítésére tettek-e próbálkozást, van- e 
információja a rendőrségnek a települést illetően milyen szereket használnak? A Polgárőrség, 
Önkormányzat tud-e segíteni? 

Simon Imre r. alezredes: nincs kábítószer bűnözés a klasszikus értelemben, a kokain, heroin 
drágák. Olcsó, pszichoaktív anyag kerül forgalomba, a szintetikus anyagokból gyakorlatilag 
nem tudja, mit vesz be, és ennek milyen következményei lesznek. Össztársadalmi probléma, 
ezért összefogással, együtt kell tennünk ellene. Minden embernek érdeke, hogy ezek fel 
legyenek derítve. Ennek az anyagnak a forgalmazása büntetési tétele 5 év, míg a kábítószeré 
életfogytiglan. 

Török Imre: a temetőben halottak napján és most már egyéb időpontokban is tapasztalható, 
hogy a cigányok nagy hanggal, részegen zavarják azokat, akik a kegyeletüket leróni mentek a 
hozzátartozóik sírjához. Ez ellen szeretném, ha tenne a rendőrség. 



4 

 

Fialka György polgármester: a bűnözéssel összefüggésben kialakult vélemény, hogy a 
bűnözés gyakorisága összefügg azzal, ki van kint, és ki van benn. Az a réteg, aki ilyen 
életmóddal tölti életét, egyre sűrűbben kerül börtönbe. A kamera rendszer kiépítése 
elkezdődött. Az intézmények már fel vannak szerelve. Sajnálatosan ezzel a pályázati 
lehetőséggel mi nem tudtunk élni, saját erőből, illetve helyi adó beszedéséből tudjuk 
finanszírozni. 

Az önkormányzat temetőrendeletében benne van, hogy kegyelettel, tisztességgel kell 
viselkedni a temetőben. Ha ennek betartása problémát jelent, kérhetünk segítséget a 
rendőrségtől. A temető rendeletünket megküldjük a rendőrség részére. 

 Az elkészült anyagot kérem fogadják el a szóbeli beajánlással. Megállapítom, a képviselő 
testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját. 

 
92/2017.(IV.26.) határozat 
Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
2017. évre vonatkozó beszámolóját a település közbiztonsági helyzetéről elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője Simon Imre r. alezredes 
  2./Képviselő testület tagjai 
 
II. Napirend 

Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: március 23-án Boldog István országgyűlési képviselővel 
találkoztam, az ez évi pályázat elbírálásokkal, valamint gazdálkodásunkba kialakult dolgokról 
tárgyaltunk. 
30-án lakossági fórumon az ivóvíz minőség javító program lassú megvalósulásával 
összefüggésben tartottam tájékoztatót. A közelmúltban sikerült Tiszaug, Tiszainoka, Nagyrév 
településeket bekapcsolni, ezáltal a mi vizünk is klórosabb lett. Reméljük a mosatást követően 
javul a minősége a víznek. 
 
Április 5-6-án Mezőkövesden polgármesteri találkozón volt, Boldog István képviselő úr volt a 
házigazda. Esettanulmányokon estünk át. Napokon belül döntés születik a ROP-os 
pályázatokkal kapcsolatosan. 
11-én Kecskeméti Főiskoláról keresett fel egy hallgató, a Tiszazugot érintő regionális 
problémákról kérdezett. Tiszazug gazdasági helyzetének alakulása volt a témája, melyet a 
termelőszövetkezetek megszűnésétől kezdett el feldolgozni. 
18-án Kaposvárról érkezett vendégünk az orvos praxistól tett ajánlatot. A szakma 
véleményezte az anyagot.  
19-én HET ülésen vettem részt, melynek tagja vagyunk. Miután a HET betöltötte feladatát, 
természetes vizek kerüljenek horgászkezelésbe 
24-én megérkezett az orvosi rendelő tetőszerkezet anyagi igényeit kielégítő támogató okirat. 
A lefolytatott közbeszerzés után ebben a hónapban megkezdődnek a munkálatok. 
A kamera rendszer kiépítése folyamatos. 
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Május 1-jén tíz sátrat állítunk fel, a tó mellett. Ha eső lesz, a hús megfőzéséhez és 
elfogyasztásához jó. Ekkor kerül megrendezésre a „Négyes finálé” Csépa-Tiszasas-
Szelevény-Tiszaug községek horgászegyesületei között csépai helyszínnel.  
Befejeződött a 2015. évi zárszámadás végleges elfogadása. Az államkincstár 4,2 millió forint 
visszafizetési kötelezettséget ró önkormányzatunkra. Felvetődött a kérdés, részletfizetést 
kérjünk-e rá. 
Tiszatenyőn közmunka program pályázat működtetésének bemutatásáról volt szó. Egy 
szabályos szövetkezetet hoztak létre, baromfi, sertés tenyésztés folyik ezres nagyságrendben. 
Százas nagyságrendben szarvasmarha. Savanyító üzem, tejfeldolgozó, szikvízüzem, 
szőnyegszövő működik. Nem tudnak felvenni annyi embert, aki a feladatot el tudná látni. 
Létszámhiánnyal küzdenek a közmunka programban is.  
A ROP-os pályázatok tekintetében reméljük, a kultúrház energia felújítása nyert. 
Az orvosi rendelő ugyanilyen pályázatát az értékelésből kizárták. A képviselő úrhoz 
kapcsolódó volt a beruházás, másik pályázatot nyújtottunk be a minisztériumhoz. 
15 millió forintot tervezünk belterületi utak felújítására, 5 millió a járda felújítása. 
Közfoglalkoztatási számlán 16 millió forint van, valamint fő- és mellékszámlán 11 millió 
pénzeszköz van. Napirend kapcsán adóbevétel és bérleti díj bevételre lehet számítani. 
Gyermekétkeztetés, idősek bentlakásos otthona, óvoda költségvetése, mindenkit kérünk, a 
korlátozás történjen meg.  
Június 01-el újabb számviteli munkatárs jön a munka segítésére. Feszített gazdálkodást kell 
folytatnunk. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a vízzel kapcsolatosan van-e információ, meddig lesz ilyen jó 
illatú? 
 
Fialka György polgármester: nincs, a teljes csőrendszer feltöltését követően várhatunk 
változást. Nagy mértékű a hulladékvíz elvezetése. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: azt mondják, naponta 60 m3 vizet leengedünk csak úgy. Milyen 
technológia, ami ilyen vízpocséklással jár? Olyan vizünk van, amit nem is kellene tisztítani. A 
jó lágy vizünk kemény lett. Javaslom, konzultációra hívjuk meg a kunszentmártoni 
vízműveseket, mondják el, mi a jövő. Többször felvetettem, hogy az ártézi vízre igény van a 
lakosok részéről, ami a Tiszapartról jön, arról egy kutat nyissunk. 
 
Kovács Sándor: a víz keménysége a megszokott 4-5-höz képest most 20 feletti, attól függ, 
milyen arányban keverik össze a két vizet. A nyugatiak 30-40 kg tengeri halat esznek évente, 
arra állították be a mi vizünket is élettanilag. 
 
Fialka György polgármester: amint befejeződik a beruházás, egy Y leágazást csináltatunk, 
ártézi kifolyó működtetése céljából. Ez csak 5 év után lehetséges, de a lehetőségét 
megteremtettük. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadta a 
polgármesteri tájékoztatót. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
tájékoztatót. 
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III. Napirend 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 10/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a rendeletünket megvizsgálta a Kormányhivatal. Egy 
rendelkezést talált, ami nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Azok akik az ingatlant 30 
napnál hosszabb ideje nem használják, kérhetik a díj elengedését. „A zártkerti ingatlanok 
kivételével” négy szót kell kivenni, mert kivételt nem tehetünk. A szolgáltató 
önkormányzattól kér igazolást, valóságot állít-e az ügyfél.  

Fialka György polgármester. Eleget kell tennünk a felhívásnak az előterjesztést aki elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést 
a rendelet módosítására. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény. 35.§ (1) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2, 5. és 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

1. §. 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 10/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

 
"13. § A 30 napot meghaladóan nem használt ingatlan ingatlantulajdonosa a használaton 
kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés alapján kérheti a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlan lakatlanságát a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással kell alátámasztani, 
mely szerint az ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkező lakos nincsen." 
 



7 

 

 
2. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2017. április 

 
 
 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 

 
 
 

IV. Napirend  

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló 7/2016. (V.20.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új 
önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásakor vetődött 
fel az 1-3 éves gyerekek bárányhimlő elleni védőoltását támogassuk. A rendelet 
módosításával eleget teszünk a képviselők által elfogadott indítványnak. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a szociális rendeletünk módosítására tett  
javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 

támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló rendelete módosítására 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontjában, a 26. §, a 62.§ (2) 
bekezdésében, és a 132.§ (4) g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az 
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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1.§. 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodásról szóló 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet /a 
továbbiakban: Rendelet/ 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  :  
 
"(2) Pénzben nyújtott támogatások: 

a) rendkívüli települési támogatás 
b) települési lakásfenntartási támogatás 
c) gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 
d) képzési, továbbképzési támogatás 
e) lakásfelújítási támogatás 

 
(3) Természetben nyújtott támogatások 

a) környezetvédelmi támogatás 
b) köztemetés 
c) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
d) védőoltás 

 
(4) Személyes gondoskodás 

a) szociális étkezés 
b) házi segítségnyújtás  
c) bentlakásos ellátás" 

 
2. § 

 
A Rendelete az alábbi 11/A bekezdéssel egészül ki:  

"11/A. §. Védőoltás 
 

(1)  Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
lakos,  az ingyenes bárányhimlő elleni védőoltásra, akinek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-
át, és 1-3 életévüket betöltött gyermek védőoltására kéri a támogatást. 

(2) A védőoltásra 10.000 Ft támogatás adható gyermekenként. 
(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. " 
 

 
3. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2017. április 

 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 
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V. Napirend 
Beszámoló a 2016. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan 
követelésekről 
 
Kovács Sándor adóügyi ügyintéző: kb egy szinten vannak a 2015-2016. évi adóbevételek. A 
kommunális adó befizetési hajlandóság nehezebben csordogált. Az iparűzési adó 189 fő 
adózó van, az előző évben 152 fő volt. Az iparűzési adó bevétel nem nőtt, ugyanazon a 
szinten maradt. 1,5 millió forintos bevétel csökkenés állt elő. 
A gépjárműadó bevétel 10 %-kal nőtt.  
A talajterhelési díj bevallást benyújtók száma csökkent, néhányan rákötöttek a rendszerre. 
Iparűzési adónál a települési adóval összefüggően 40 fővel nőtt, a bevallást benyújtók száma.  
A földadó 283 fő új adózót jelent. 60 % új adózó. Az előírás 90 %-ban teljesült. Volt két nem 
adózó, aki a tavalyi befizetési kötelezettségét az idén teljesítette. 7-7,5 millió forint körül áll 
be az új adónem bevétele. Még 20 % lehetőség van. Sok olyan személy van, akinek visszajön 
a levele, a lakcíme megváltozott. 
 
Fialka György polgármester: Kérdésük, hozzászólásuk amennyiben nincs, a tájékoztatót 
elfogadásra javaslom. Kérem, kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben elfogadják. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a testület a beszámolót az adótervek teljesítéséről. 
 
93/2017.(IV.27.) határozat 
az adóbevételek 2016. évi teljesítéséről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi adóbevételek teljesítéséről 
szóló – jelen határozat mellékletét képező - beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben befolyt települési adó 
összegét a kamerarendszer kiépítésére fordítja. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben befolyt települési adó 
összegét a külterületi helyi közutak fejlesztésére szóló pályázat önerejére fordítja. 

Erről értesül: 
1./ Képviselő-testület 
2./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 

93/2017.(IV.26.) határozat melléklete 

 
KIMUTATÁS A 2016. ÉVI ADÓTERVEK  TELJESÍTÉSÉRŐL 

1. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
Adózók száma:  784  fő 
Adómentes 121 fő   Mentesség összege 726.000,- Ft   
2016. évi előírás  4.519.000,- Ft   
Befizetés  3.566.281,- Ft 
Teljesítés:    78,9 % 
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MAG.SZ.KOM.ADÓ ÖSSZ.HÁTRALÉK (ELŐZŐ ÉVEK) DEC.31-ÉN:   3.496.523,- Ft 
2. HELYI   IPARŰZÉSI  ADÓ 
Adózók száma:   189 fő 
2016. évi előírás 10.277831,- Ft 
Befizetés  10.975.550,- Ft 
Előleg visszautalás         1.779.540,- Ft 
Teljesítés: 106,8 % 
IPARŰZÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC.31-ÉN 3.622.124,- Ft 
3. GÉPJÁRMŰADÓ 
Adózók száma:   454 fő 
2016. évi előírás 5.966.728,- Ft 
Befizetés  5.069.000,- Ft Ebből önkormányzat bevétele 2.027.599,- Ft 
Teljesítés    85 % 
GÉPJÁRMŰADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC. 31-ÉN 1.371.719,- Ft 
4. IDEGENFORGALMI ADÓ BEVÉTELÜNK 2016. ÉVBEN      27.600,- Ft 
5. ÖSSZESÍTÉS 
2016.  ÉVI  TERVEZETT, ELŐIRÁSRA KERÜLT  ADÓBEVÉTEL:  20.763559,- Ft 
 TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL        19.610.831,- Ft 
            EBBŐL KINCSTÁR SZÁMLÁRA UTALÁS GÉPJ. 60%             3.041401,- Ft 

TELJESÍTÉS    94,5    %  
6. ADÓHÁTRALÉKOKRA FELSZÁMÍTOTT KÉSEDELMI PÓTLÉKOK  
Befizetés          213.199,- Ft 
KÉSEDELMI PÓTLÉK HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN 1.362.791,- Ft 
7. ELMÚLT ÉVEK ADÓHÁTRALÉKA ÖSSZESEN 
HÁTRALÉKOK ÖSSZESEN DEC. 31-ÉN  8.490.366,- Ft 
KÉSEDELMI PÓTLÉKKAL EGYÜTT             9.853.157,- Ft 
8. TALAJTERHELÉSI DÍJ   (Nem szerepel az adóbevételek összegében) 
Bevallást benyújtók száma:    110 fő 
2016. évi előírás: 1.434.780,- Ft 
Befizetés     705.375,- Ft 
Teljesítés    49,2 % 
TALAJTERHELÉSI DÍJ HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN:          1.603.800,- Ft 
9. ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK  BEHAJTÁSÁRA, 
KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK 
A./ IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA 
  Bevétel:     382.254,-Ft ebből önkormányzat számlájára utalva  56.000,- Ft 
  Hátralék  2.485.736,- Ft 
B./ EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA 
     Az egyéb bevételek számlára nem történt befizetés 
10. TELEPÜLÉSI ADÓ 
Adózók száma: 283 fő 
2016. évi előírás: 6.939.637,-Ft 
Befizetés:  6.347.885,-Ft 
Teljesítés:  91,5 % 
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VI. Napirend 
Egyebek 
 

a.) Nemzeti Kulturális Alap pályázata 
 
Fialka György polgármester: A kulturális alap pályázathoz a szükséges önerőt maximum 
350.000 Ft-ot pályázati önerőt biztosítanunk kell, melyhez a testület jóváhagyása szükséges.  
Kérem, kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben elfogadják, hogy a pályázatot a testület 
benyújtsa. Megállapítom 5 fő egyhangú igennel jóváhagyta a testület a javaslatot. 
 
94/2017.(IV.26.) határozat 
Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázat benyújtása 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „ 
Települési Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”pályázathoz a szükség 10 
%-os önerőt, maximum 332.571 Ft-ot költségvetéséből biztosítja. 
A pályázati önrész fedezetét önkormányzatunk saját költségvetési keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül:  1./ Bíró József Műv. Ház vezető Csépa 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
 
 
b.) Magyar Telekom Távközlési Nyrt bérleti szerződés módosítása 
 
Fialka György polgármester: a Telekom bérleti szerződés módosítását indítványozta, a bérleti 
díj összege 763.000 Ft-ra módosul. 
Kérem, kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben elfogadják, a bérleti szerződés III. számú 
módosítását. Megállapítom 5 fő egyhangú igennel jóváhagyta a testület a javaslatot. 
 
95/2017.(IV.26.) határozat 
Magyar Telekom Távközlési Nyrt bérleti szerződés módosítása 
 
Csépa Község Önkormányzata a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-vel kötött bérleti 
szerződését III. számú módosítását jóváhagyja:  
A szerződés egyéb pontjai tekintetében nincs változás. 
 
Erről értesül:  1./ Magyar Telekom Távközlési Nyrt 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport 
 
c.) BM Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 
Fialka György polgármester: a belügyminisztérium pályázat benyújtására teszek javaslatot, az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Pályázati cél: egészségügyi 
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alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 95 %-os a támogatottság, 5 
% az önerő. Kérem, kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben elfogadják, hogy a pályázatot a 
testület benyújtsa. Megállapítom 5 fő egyhangú igennel jóváhagyta a testület a javaslatot. 
 
96/2017.(IV.26.) határozat 
BM Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 
Csépa Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztériumhoz az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázati alcélok közül az 
egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztését és felújítását tűzte ki 
célul.  
A pályázati összeg     26.312.808 Ft, ebből 
Önrész        1.316.808 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:   24.996.000 Ft 
 
A pályázati önrész fedezetét önkormányzatunk saját költségvetési keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatósága  
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
d) Köznevelési intézmények átszervezéséről 
 
Fialka György polgármester: a köznevelési intézmények átszervezése céljából keresett meg a 
Szolnok tankerületi központ. Bővülést szeretne, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
ellátási feladattal szeretné kibővíteni alapfeladatát. A tankerületi központ vagyonkezelésében 
levő ingatlan tulajdonos véleményét is ki kell kérni az átszervezéssel kapcsolatban. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: valamennyi iskolánál kibővítik a feladatkört ezzel a feladattal. 
Kunszentmárton is kapott ilyen megkeresést. Orvosi szakvélemény alapján közösségben 
oktatható gyerekeket kell fogadni. Van illetékességi terület. Ha minden iskolánál létrehozzák 
a feladatkört, elméletileg nem lehet átjárni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: amit még nem tudunk ellátni. Nincs megfelelő eszköz és 
szakember. Ha ezt bevállaljuk, tudnunk kell, a csépai iskola nincs mozgássérültekre 
berendezkedve, ők nem tudják igénybe venni az épületet. A látássérült gyerekeket is segítő 
eszközökkel kell várnunk. Az alapító okiratot módosítani kell. A mozgásszervi, és érzékszervi 
fogyatékosságot is beletették. Az épületet át kell akkor alakítani. Van erre pályázat? 
 
Varjasi Ferenc képviselő: erre a feladatra az épület nem alkalmas. Írjuk meg. 
 
Fialka György polgármester, aki elfogadja a képviselői hozzászólásokat és azt, hogy a 
tankerület felé közöljük, hogy az épület nem alkalmas a kibővített feladatkör ellátására kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
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97/2017.(IV.26.) határozat 
Köznevelési intézmények átszervezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete áttanulmányozta a köznevelési 
intézmények átszervezéséről szóló megkeresést, és megállapította, hogy a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált ellátási feladatkör ellátására a Csépai Petőfi Sándor Iskola épülete 
szerkezetileg nem alkalmas.  
 
Erről értesül: 1./ Szolnok Tankerületi Központ 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
e.) R&V Group egészségügyi és szolgáltató csoport ajánlata 
 
Fialka György polgármester: egészségügyi szolgáltató cég keresett meg háziorvosi alapellátás 
ellátásával kapcsolatban. A teljes finanszírozásért a házorvost és az asszisztenciát adja. Az 
épületet és rezsit mi adjuk, ők csak a felújítást vállalják. Minden nap itt lenne az orvos. 
 
Pintér Csaba képviselő: úgy kell elképzelni, minden adminisztrációs terhet átvállalnak. 
Amennyi munkát levesznek, annál több pénzt visznek el. Azt az orvost hozza, akit ő akar, a 
testületnek nincs beleszólása. Gyakorlatilag több kárt okoznánk vele, mint amennyi hasznunk 
lenne. Helyi dolgozó nem kell nekik. Kézi patikát hoznak, ők működtetnék az orvosi 
rendelőben. Azok a gyógyszerek náluk lennének, amit ők írnának fel.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: sok ilyen település lehet, ahol nincs orvos. Azt kellene 
megcéloznunk, hogy állandó orvosunk legyen.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: van-e információ, hogyan lehet 6 vagy 8 órás rendelést 
megoldani? Referenciát lehet kérni a cégről. 
 
Fialka György polgármester: kialakul egy vélemény, ha áttanulmányozzák a képviselők az 
ajánlatukat. Egy év, vagy két év múlva is dönthetünk, hogy az ő szolgáltatásukat igényeljük, 
nincs határidőnk. Kecskemétről járna kis orvos információim szerint. Jelenleg településünkön 
minden másnap van csak orvos, de minden nap 6,30 órától 16 óráig van valaki a rendelőben. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Tiszasason minden nap van orvos, a feleségével jár ki, 
ezért minden nap van gyermekorvos is. 
 
Fialka György polgármester: nem kötelező most döntenünk, az anyagot kérem, 
tanulmányozzák át. A kérdésről majd teljes létszámmal dönt a testület. Tegnap a védőnő is 
bejelentette felmondását, tovább romlott a helyzet. Pályázati felhívást kell kiírnunk az 
álláshelyre. 
Amennyibe a testület elfogadja a javaslatot, és későbbi időpontban dönt az ajánlat 
elfogadásáról, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület az ajánlat 
elbírálásának időpontját későbbre halasztja. 
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98/2017.(IV.26.) határozat 
R&V Group egészségügyi és szolgáltató csoport ajánlata 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az R&V Group egészségügyi és szolgáltató 
csoport ajánlatát megköszöni, ajánlatukat figyelemre méltónak tartja. Későbbi időpontban 
dönt a testület az ajánlat elfogadásáról. 
 
Erről értesül: 1./ R&V Group Egészségügyi és Szolgáltató Csoport Kaposvár 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
f.) Művelődési ház bérleti díjáról 
 
Biró József műv.ház vezető: a művelődési ház bérleti díjának változását a bevételi 
lehetőségek szűkösségére tekintettel kell indítványozni.  
 
Fialka György polgármester: a művelődési ház finanszírozásra egy fillért sem kap. 80 milliót 
ráfordítunk a felújításra, két millió nem jut a működtetésre. Szervezeti élettel kapcsolatos 
rendezvény lehet ingyenes a csépai szervezetek részére. 
 
Bíró József műv. Ház vezető: amikor pályázatból csinálnak rendezvényt, abból fizetnek 
bérleti díjat. Közgyűlés, vezetőségi ülés nem . Az önszerveződő csoportokat nem kellene 
kiszervezni innen. Például a munkaközvetítő cég toborzását meg kellene fizettetni. A klubok 
összejövetele plusz költséget nem jelent. A kisterem és a klub fűtve van. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a továbbképzések és tanfolyamok egyéni megegyezés 
szerint fizessenek.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
99/2017.(IV.26.) határozat 
a Művelődési Házban tartott rendezvények bérleti díjairól 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2017. május 1. napjától a Művelődési Házban 
tartott rendezvények bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 

Rendezvény 
Nagyterem Kisterem 

Fűtés nélkül Fűtve Fűtés nélkül Fűtve 

Családi és magánrendezvények, 
intézmények, civil szervezetek nyílt 
programjai és profitorientált 
rendezvények  

maximum 6 órás időtartamban 

6.000,- 8.000,- 3.000,- 5.000,- 

Családi és magánrendezvények, 
intézmények, civil szervezetek nyílt 

20.000,- 30.000,- 10.000,- 15.000,- 
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programjai és profitorientált 
rendezvények  

egész nap 

Vásárok maximum 6 órás 
időtartamban 

6.000,- 10.000,- 6.000,- 10.000,- 

Civil szervezetek, klubok, szervezeti 
élettel összefüggő klubösszejövetelei 
és foglalkozásai 

ingyenes - ingyenes ingyenes 

Önkormányzati rendezvények ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

 

A bérleti díjaktól képzés, továbbképzés esetén az intézményvezető javaslatára a 
polgármesterrel történő egyedi megállapodás alapján van lehetőség eltérni. 

 
Erről értesül: 
1./ Képviselő testület 
2./ Intézmények 
3./ Civil szervezetek 
 
g.) Kocsi Vincéné hagyatéki ingatlanának felajánlása 
 
Fialka György polgármester: Kocsi Vincéné Béke utcai ingatlanát a tulajdonosok a csépai 
önkormányzatnak ajándékoznák. Elfogadja -e a képviselő-testület? 
Azt javaslom, mielőtt döntés születne, készüljön műszaki felmérés. Az ingatlan nagyon 
hosszú ideje üresen áll, a közüzemi számlák nagyságát sem ismerjük. Aki ebben a formában 
elfogadja a döntést, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
100/2017.(IV.26.) határozat 
Kocsi Vincéné hagyatéki ingatlan felajánlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Csépa, Béke u. 40. szám alatti Kocsi Vincéné tulajdonát 
képező ingatlan felajánlását megköszöni, a döntést a műszaki állapot felmérése, az ingatlant 
terhelő számlák ismerete után hozza meg. 
 
Erről értesül:  1./ Prekopa Sándorné Pécel 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Fialka György polgármester: bejelentem, hogy Kunszentmártonban csütörtökön 13.00 órakor 
együttes ülés lesz, melyen kérem a képviselőket, szíveskedjenek megjelenni. A meghívót 
korábban már megkapták. 

h.) Tájékoztató a Május 1-én tartandó majálisról  
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Bíró József művelődési ház vezető:délelőtti program horgász versennyel kezdődik. 12 csapat 
nevezett be a főzőversenyre, amelyen marhahúsból készült ételeket zsűriznek. Munkahelyi 
közösségek, civil szervezetek jelentkeztek. A délutáni program a csónakázó tó mellett lesz, 
ahol sátrak is felállításra kerülnek. Műsort két énekes és egy zenekar ad. Remélem jó idő lesz 
és kellemesen telik a nap. 

Fialka György polgármester: mindenkit szeretettel várunk, a plakátok kihelyezésre kerültek. 
Egy megkeresés is érkezett a horgászverseny rendezői részéről. A négy település 
mindegyikére sor kerül, mint vendéglátó. A másik három település 50-50.000 Ft-tal már 
támogatta a rendezvény, javaslom, hogy a mi önkormányzatunk a fenti összegben járuljon 
hozzá a rendezvény sikeréhez. Magánszemélyek is keményen támogatták a rendezvényt. Aki 
egyetért javaslatommal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület egyetértett a javaslattal. 

101/2017.(IV.26.) határozat 
Négyes finálé rendezvény támogatásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2017. május 1-jén megrendezendő 
„Négyes finálé” horgászversenyt 50.000 Ft-tal támogatja. 

Erről értesül:  1./ Berényi József Horgász Egyesület Vezetőségi tag, rendező 

   2./ Képviselő testület tagjai 

   3./ Pénzügyi csoport. 

Fialka György polgármester : köszönöm részvételüket, a testület zárt ülésen folytatja 
munkáját. Az ülést bezárom. 

Kmf. 

 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 
 


