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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. május 24-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester  

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Varjasi Ferenc   képviselő 
  Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
 
Igazoltan távol van: Szabó Károlyné  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra jogosult 
képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné és Pintér Csaba 
Gábor 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. 
 
 
126/2017.(V.24.) határozat 
napirendi pontok elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2017. május 24-ei testületi ülés 
meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadta 
 
Erről értesül: Képviselő testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: olyan feladatok voltak ami összefüggésben van a közmunka 
programmal az elmúlt időszakban. Elindult a térkő gyártás. Szerződéskötés időszaka elmúlt, 
az orvosi rendelőnél, elkezdődtek a munkálatok, amelyek elsősorban bontással járnak.  
Elindult a mezőgazdasági utak építésének folytatása. A térfigyelő kamerák beszerzése 
folyamatban van. Az internet kapcsolat áteresztő képesség növelésére van szükség. Ezt 
pótoljuk.  
A Széchenyi Program Irodától a hétvége folyamán megkaptuk a művelődési ház 89 milliós 
pályázatára a nyilatkozatot. Indulhat a közbeszerzési eljárás. 
Jelen pillanatban 31 millió forint van a számlán. 12 millió az orvosi rendelő felújításra van. A 
cserépre 3 milliót költöttünk. Közmunkaprogram számlán van 15 millió. Jelen pillanatban 4 
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millió szabadon felhasználható pénzünk van. A következő normatíva érkezéséig a közmunkás 
munkabérek kifizetése után valószínűleg az összeg növekedni fog.  
Elindultak Balatonszárszó üdültetéssel kapcsolatos munkálatok, melyek jó ütemben haladnak. 
Tegnap előtt voltam Szentesen, ahol 1 millió forintos üdültetési igénnyel álltak elő, a korábbi 
évekhez hasonlóan. 
Röviden ennyiben kívántam tájékoztatni a testületet. Kérem, kérdéseiket tegyék fel! 
Amennyiben nincs kérdésük, kézfelnyújtással szíveskedjenek jelezni amennyiben elfogadják 
a polgármesteri tájékoztatót. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta  
 

II. Napirend 
Előterjesztés a hivatali helységen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló rendelet megalkotására, a 
családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 9/2016.(VI.24.) rendelet 
hatályon kívül helyezésére 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a megyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzési főosztálya 
valamennyi települési rendeletet megvizsgált. Ahol a házasságkötésen kívül egyéb családi 
eseményre is terjedt a rendelet, észrevételt tettek. Nálunk több helyen is előfordult, ezért 
javasoljuk, hogy helyezzük hatályon kívül előző rendeletünket. Szabályozásra került a péntek 
délutáni és szombati házasságkötés is. Díjazása, hivatali házasságkötő teremben ingyenes, 
más helyen díjköteles. A díjtétel mértékére megkötés nincs.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: pénteken 13 óráig van a munkaidő, szombaton bérleti díj köteles. 
Péntekre nem vonatkozik? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: helyesen: hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés terembérleti 
díj köteles.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: 3. §-ban 20.000 Ft-ot köteles fizetni a házipénztárba a 
kihelyezett esküvőért a házasulandó. Ez valamelyik intézményünkben van. Kérem feltüntetni, 
hogy a húszezer forint nem foglalja magába a kihelyezett esküvő helyszínének bérleti díját. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a munkaidőn túli illetve a kihelyezett esküvőt 
kérelemre engedélyezzük. A kihelyezett esküvő helyszínéről, az otthont adó 
intézményvezetőtől hozzájárulást kell kérni. A tőlünk kapott határozatban a hozzájárulásra 
hivatkozunk, illetve arra is felhívjuk figyelmüket, hogy a helyszint adó intézmény vezetőjével 
külön megállapodást kell kötniük. 
 
Fialka György polgármester: javaslom a tervezetben módosítani 2. § (3) bek. helyesen: A 
házasságkötés a hivatali munkaidőben, hétköznap a hivatal házasságkötő termében ingyenes 
alapszolgáltatás. Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés terembérleti díjköteles.  
Amennyiben jóváhagyják a rendelet-tervezetet, fenti módosítással, kérem, kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztést. 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 
 

5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 
 

A hivatali helységen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjáról 

 
Csépa Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Csépa község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás 
kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat a házasságkötés létesítésére alkalmas hivatali helyiséget Csépa, Rákóczi 
utca 24. szám (házasságkötő terem) alatt biztosítja. 
(2) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott hivatali munkarendtől eltérő időpontban házasságot kötni 
pénteken 13:00 órától 18:00 óráig és szombaton 08:00 órától 18:00 óráig terjedő időszakban 
lehet írásbeli kérelem alapján.  
(3) A házasságkötés a hivatali munkaidőben, hétköznap a hivatal házasságkötő termében 
ingyenes alapszolgáltatás. Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés terembérleti díjköteles.  
(4) A házasságkötésnél a kellékek (teremdíszítés, asztaldísz, gyertyagyújtáshoz gyertya, a 
homoköntéshez szükséges kellékek, szülőköszöntő virág, pezsgő stb.) biztosítása a 
szolgáltatást igénybe vevők feladata és költsége. 
 

3. § 
 

(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését kérelemre a jegyző engedélyezi. 
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezése során az engedélyezőnek 
figyelembe kell vennie a hivatali helyiségbe előjegyzett házasságkötéseket azokat a hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötések nem veszélyeztethetik. 
(3) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők bruttó 
20.000,-Ft-ot kötelesek fizetni, az esemény hivatali helyiségen kívüli megkötését engedélyező 
döntés kézhezvételét követő öt napon belül a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
Csépai Kirendeltségének házipénztárába. 
(4) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester ad mentességet, amennyiben a hivatali 
helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.  
(5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik 
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne 
számára a hivatali helyiségben való megjelenés.  
(6) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat 
a hivatal visszafizeti. 
(7) A szolgáltatási díj a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal bevétele. 
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4.§ 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt a 
pihenő napokon végzett munka ellenértékeként 2 nap szabadidő illeti meg. 
  

5.§ 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba  
(2) Hatályát veszti Csépa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a családi 
események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 9/2016.(VI.24.) rendelete. 
 
 
Csépa, 2017. május 16. 
 
Fialka György        Dr. Hoffmann Zsolt 
Polgármester               jegyzőbhg 
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1. sz melléklet az 5/2017.(V.25.) rendelethez 
 

A családi és egyéb társadalmi események megrendezése során 
alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló rendelethez 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltség 
 
 
 
 
szám alatti lakosok ………….. év ………………………. hó …………………. nap tartandó 
házasságkötésére, egyéb családi esemény ünneplésére – az alábbiak szerint állapodtak meg: 
Megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik: 
 
SZJ:93.05.10.9.                                     szolgáltatási díj      
 
Homoköntés szolgáltatás                  2.000.- Ft+ÁFA 
Emlékek ládája, emléklap (Hivatal által biztosított)              4.000.- Ft+ÁFA 
munkaidőn kívül történő házasságkötés, névadó esetén   5.000 Ft 
Külső helyszíni esküvő, szertartás                        20.000.Ft 
 
 
Összesen …………………………………………………………………………………. 
 
Azaz …………………………………………………………… forint 
 
Csépa, …………………………………………….. 
 
 

…………………………………….             …………………………………… 
                            megrendelő                                                    megrendelő 

 
 
 

   ……………………………… 
                                                          anyakönyvvezető 
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III. napirend 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a zárszámadás megfogalmazza, továbbiakban is így 
működjön az önkormányzat: a kiadások csökkentése kényszerű és ésszerű takarékosság, jó 
pénzügyi program, egy rálátással rendelkező pénzügyi szakember. A 6 milliós visszafizetést 
le kell nyelni az önkormányzatnak.  
 
Fialka GYörgy polgármester: A költségvetési törvényben jelenik meg, mi a játékszabály. Az 
utolsó visszafizetés nem hagyott nyugodni. A költségvetési törvény átolvasása és értelmezése 
max. 1 órát vesz igénybe. Az idősek otthonában 6 fő kisegítő dolgozóra évek óta nem 
igényeltünk normatívát. Ez éves szinten 5.800.000 Ft+járulék+intézményvezető bére. 
Gazdasági ügyintéző alkalmazottat is fel lehet venni támogatással. 
Az utóbbi időben a szakmaiasság nagyon előtérbe került. Ez az anyag alkalmas arra, hogy az 
önkormányzat elfogadja. 
Kérdések következnek. Nincs, a hozzászólásokat kérem. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: A költségvetési törvényt valóban el kell olvasni, de egy óra 
az értelmezéséhez nem elegendő. Neki kell ülni, számolgatni. Amikor átnéztük az 
igényléseket és a lemondást, kérdést tettünk fel, amelyre a Kincstártól sem kaptunk még 
választ. Hasznos szakmai tanácsokra van szükségünk feladataink ellátásához. 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben nincs több vélemény, a rendeletet-tervezetet 
elfogadásra ajánlom. Megállapítom, a testület 5 igennel egyhangúlag elfogadta a 
zárszámadási rendeletét. 

 
CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

6/2017. (V.25.) rendelete 
 az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 
A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  91. § -ában 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 2016. évi zárszámadását: 
       426 706 E Ft bevétellel 
       392 293 E Ft kiadással 
        34 413 E Ft maradvánnyal  
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. 
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(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az.2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) Az államigazgatási feladatok mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi. 
3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását 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) Az Önkormányzat 2016. évi létszámot a 9. melléklet részletezi.       

 
4. § 

 (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások mértékét a 1. számú függelék szerint 
határozza meg. 

(2)  A céljelleggel juttatott támogatások összegét a 2. számú függelékben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

(3) A likviditási tervet a 3. számú függelék szerint állapította meg. 
(4) A középtávú tervek mérlegét a 4. számú függelék szerint állapítja meg. 

5. §  
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 

6. § 
 

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi 
költségvetés végrehajtása során 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 Polgármester jegyző 
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IV. Napirend 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: nem határozhatjuk meg külterületi ingatlanoknál és belterületi 
ingatlanoknál a hulladékszolgáltatás szüneteltetését. Ezt orvosoltuk előző ülésünkön. 
Technika probléma történt, egy mondat benne maradt a rendeletben, amelyet ki kellett 
vennünk.  
 
Fialka György polgármester: Kérjük a rendelet ezzel a módosítással történő elfogadását! 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet tervezetet. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 
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. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
"(1) A 30 napot meghaladóan nem használt ingatlan ingatlantulajdonosa a használaton kívüli 
időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés alapján kérheti a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás szüneteltetését.” 

 
2. §. 

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

 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 
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V. Napirend 
Határozati javaslat a költségvetési maradvány felhasználásáról 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot és 
elfogadásra javasolja. Azt gondolom a jegyző, vagy a kirendeltségvezető tud iránymutatást 
adni. Az ülésünkön a kirendeltségvezető magyarázata alapján világossá vált: a kifizetések 
átcsúszása teszik bonyolultabbá a dolgokat. Gondolok itt a tűzifa pályázatra. 
 
Fialka György polgármester: a tűzifa pályázat pénzösszege feladattal terhelt pénzmaradvány, 
kötelezően elköltendő államtól megkapott pénz. Amennyiben nincs kérdés, és jóváhagyja a 
testület a határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot a költségvetési 
maradványról. 
 
127/2 017 .  (V.24.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványáról   
 
A Képviselő-testület a 2016 évi szabadon felhasználható költségvetési maradványát 2017 
évben céltartalékként való felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
- A képviselő-testület a maradvány terhére elkülönített alszámlát nyit a Bácsvíz 

Zrt-től keletkezett bérleti díjak elkülönítésére, melynek összege 10.350.374 
Ft.  

- A képviselő-testület a maradvány terhére 6.463.536 Ft-ot biztosít a 2016. évi 
állami támogatások visszafizetésére. 

- A képviselő-testület a maradvány terhére 12.750 Ft-ot biztosít a 2016. évi 
belterületi útfelújítás pályázatán belüli visszafizetésére. 

- A képviselő-testület a maradvány terhére 2.324.100 Ft-ot biztosít a 2016. évi 
szociális tűzifa pályázat év végén áthúzódó fizetésére. 

Értesülnek: 
 Képviselő-testület tagjai 
 Fialka György polgármester  
 Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 
 

VI. Napirend 
Tájékoztató az ivóvíz minőség javító program építési munkálatairól, különös tekintettel 
a belterületi, önkormányzat által kezelt úthálózat, járdák eredeti állapotának 
helyreállítására tett indítványokról és annak megvalósulásáról 
 
Varjasi Ferenc képviselő: sokat nem léptünk előre, bonyolódott a helyzet. A vízmű területén 
kifúrt kút használhatatlan, nem igaz, hogy minden kút rá van kötve a rendszerre.  Kezdettől 
fogva nem volt jó a víz. Tegnap előtt megjelent egy kútfúró társulat, aki megpróbálja az új 
kutat helyrehozni. Minden kút vize nincs rákapcsolva a rendszerre. Úgy szerepelt eddig, mint 
egy tökéletes kút, pedig nem is merték rákötni a rendszerre. A Boris melletti lenti kút és 
vízmű területén lévő kutak vannak rákötve.  
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Nem is tudnak rendes vízmintát produkálni. Beszéltem Darabos Gyulával, az a probléma 
ebben a rendszerben, a víz állandóan mozog, nem lehetne pangó víz. 500 fős lakosság is van 
egy településen, ettől nem lehet nagy fogyasztást elvárni. Le kellene szakaszolni. Tervezésnél 
nem vették figyelembe, hogy a fogyasztás nem túl nagy. 
A fertőtlenítő szert ha nem teszik bele, másnap tele van bacilussal. Mikor tisztul ki senki nem 
tudja. Nehéz a bizalmat visszahozni. Az utakról sincs információm. Az átadás előtt tisztába 
kellene hozni. A Bajcsy utca esővíz leeresztő el van dugulva, mi nem tisztítjuk, azt mondják. 
A Bajcsy Kossuth, Arany J utat le kellene aszfaltozni. A csatornát nem tudom mikor lehetne 
rendbe tenni, állandóan folyik a víz. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: ha így folytatódik, akkor kérnem kell palackos vizet az 
óvodába.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: nem tudom mennyi fénykép készült. A lefolyó kitisztítása 
nonszensz, el se jut odáig a víz. Tiszainokánál pedig üzembe kellene helyezni a tisztítót. 
 
Fialka György polgármester: Molnár Bálint úrnak, a gesztornak már háromszor írtuk meg 
képviselő úr által jelzett problémákat.  
A két említett cégnek is levelet kell küldenünk, és tisztes tájékoztatást kell kérni tőlük a 
következő önkormányzati ülésre, ahová hívjuk is meg őket.  
Amennyiben a testület elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 
128/2017.(V.27.) határozat 
az ivóvíz-minőség javító program településünket érintő adatairól szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvíz-minőség javító 
program építési munkálatairól, különös tekintettel a belterületi, önkormányzat által kezelt 
úthálózat, járdák eredeti állapotának helyreállítására tett indítványokról és annak 
megvalósulásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület Varjasi Ferenc tanácsnok Urat, hogy a beruházásról a testületet 
folyamatos tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Erről értesül: 
1./ Varjasi Ferenc - az ivóvíz-minőség javító programért felelős tanácsnok  
2./Képviselő-testület tagjai 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés Csépa községi védőnő álláshely pályázatának kiírására 
 
Fialka György polgármester: a védőnőnk a lakosság adott helyzetével nem tudott 
megbarátkozni. Született egy elképzelés, ameddig az új pályázatra nem érkezik jelentkező, a 
tiszakürti védőnő lássa el a helyettesítést. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: el szeretném mondani, közeli, jó kapcsolatba kerültünk a 
védőnővel, lélekkel végezte a munkáját. Erre a feladatra, ami itt a településen fogadta, nem 
lehet felkészülni. Szerencsétlen helyzetbe került. Egy család támadása során megtapasztalta, 
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milyen fenyegetve érezni magát. Szeretném, ha az önkormányzat megköszönné az agilisan és 
akarattal végzett munkáját. Személyes kudarcként élte meg, ami itt történt. 
Aki a falu jövőjével kapcsolatban próbál valamit tenni, találjunk ki valamit, ne riadjon el. 
Ilyen faluba egy védőnő nem elég. Ezen el kell gondolkodnunk. 
 
Fialka György polgármester: a köszönő levél megírásával egyetértek. Kérem, aki a pályázat 
kiírásával egyetért, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a pályázati kiírásra tett javaslatot. 
 
129/2017.(V.24.) határozat 
védőnői álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a védőnői álláshelyre 
vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző 
 
Fialka György polgármester: a tiszakürti önkormányzatot is meg kell keresnünk, a 
helyettesítéshez kérnünk kell hozzájárulásukat. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
130/2017. (V. 24.) határozat 
védőnői álláshely tartós helyettesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozatlan időre területi ellátási kötelezettségének vállalásával Nagy 
Éva tartós helyettesként biztosítsa a védőnői feladatok ellátását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a védőnői 
alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra vonatkozó feladatellátási szerződést 
2017. június 08. napjától határozatlan időre Nagy Évával megkösse. 
 
A Képviselő-testületünk felkéri Tiszakürt Község Önkormányzatát, hogy az eredményes 
védőnői pályázat elfogadásáig, az álláshely betöltésének időpontjáig járuljon hozzá a 
Tiszakürtön lévő védőnő helyettesítéssel elláthassa Csépa községet. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Nagy Éva Tiszakürt 
4./ Tiszakürt Község Önkormányzata 

 
VIII. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: korábbi polgármesterünk, a település díszpolgára Nagy Ferenc 
elhunyt. Egy perces néma felállással adózzunk emlékének! 
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Fialka György polgármester: Dr. Gali Ida falunk szülötte az „Év praxisa” versenybe nevezett. 
Sokan keresik fel gyermekeikkel rendelőjét Csépáról is. Aki gondolja, támogassa a 
www.evpraxisa.hu webhelyen. 
 
Fialka György polgármester: Kocsi Vincéné örökösei most írtak levelet, vevőt találtak arra az 
ingatlanra, melyet minden örökös felajánlott az önkormányzat javára. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: ha visszalépett nem tudunk mit csinálni. 
 
Fialka György polgármester: A GAMESZ szolgáltatásaira költséget kell megállapítanunk, 
melyet évente felül kell vizsgálni. A Gamesz, ha bárhol munkát végez, hó eltakarítás, fűvágás, 
az óradíjat fel kell számolni. Nem szabad veszteséget termelni. Kérem, aki egyetért a 
határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a Gamesz szolgáltatási önköltségét. 
 
131/2017.(V.24.) határozat 
GAMESZ szolgáltatási önköltségének megállapításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Csépai GAMESZ 
szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az alábbiak szerint: 
1.Hó eltakarítás – 2000 forint / óra 
2.Épület és gépkarbantartás – 2000 forint / óra 
3.Fűnyírás:2000 Ft/óra 
4.Festés, burkolás – 2500 forint / óra 
A díjtételek 2017. június 01-től alkalmazandók. 
 
Erről értesül: 1./ GAMESZ Vezető Pintér László Úr 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Intézményvezetők 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a Hősök napja időpontja 2017. június 2. 13 óra. Csetényi 
Mihályné lesz az ünnepi szónok. Barna Gábor az ünnepséget követően könyvbemutatót tart. 
Mindenkit szeretettel várunk. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a Vidmann per kapcsán május 5-én döntést módosítottunk. Az 
eredményéről tájékoztatom a testületet. Mivel a határozatunk így már nem tartalmazott Danyi 
Attilára vonatkozó rendelkezést, a bíróság megszüntette a pert, és nem kell perköltséget 
fizetnünk. A földhivatal kezében van a döntés, kinek jegyzi be a tulajdonjogot. 
 
Fialka György polgármester: a nyílt ülés végére értünk. Kérem a testület tagjai rövid szünet 
után zárt ülésen folytassák munkájukat! 
 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
      Polgármester      jegyző 


