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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. június 21-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 
  Szabó Károlyné  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen a megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Intézményvezetőket, megjelenteket! 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. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a falunappal kapcsolatban tájékoztatót szeretnék tartani az 
egyebek napirendi pontban.  
 
Fialka György polgármester: Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a módosított 
napirendi javaslatot a testület. 
 
 
137/2017.(VI.21.) határozat 
napirendi pontok elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2017. Június 21-ei testületi ülés 
meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadta, az egyebek napirendi pont kibővül a 
falunapi tájékoztatóval, melynek szóbeli előterjesztője Havrilla Sándorné alpolgármester 
asszony. 
 
Erről értesül: Képviselő testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 

Fialka György polgármester: az év elején előkészített munka végzése folyik. Az orvosi 
rendelő munkálatai elkezdődtek. A 15 millióból már csak 10.500.000 Ft van a számlán, mert a 
kifizetések megkezdődtek.  



A kamera rendszerből 7 db van felszerelve, az internet kapacitás nem került még kiépítésre. 

A külterületi út építése megkezdődött. Balatonszárszón az üdülési szezont megkezdtük. Az 
ivóvíz minőséggel kapcsolatban tájékozódtam. A klórozást az teszi szükségessé, hogy 
Tiszakürt- és Nagyrév között a víz pang. Vízforgatót fognak beszerelni. Ígéret szerint minden 
beavatkozást meg fognak tenni. 

Gazdasági vonatkozásban önkormányzatunk helyzete a következő: A közmunkaprogramban 
megvásárolt eszközök visszaigénylése 2 millió felett van. 3.5 mill. szabad költségvetési 
pénzeszközünk van. Hónap végéig 5,5 millióval tudunk gazdálkodni, ha arra nagy szükség 
lesz. 

Pigniczki Árpád képviselő: a vízforgatót mikor teszik? 

Fialka György polgármester: most már csinálják, ők is érik, hogy tarthatatlan az állapot. Nagy 
létszámú nyaraló van Nagyréven, azonban ők csak tavasztól őszig vannak ott. Teljesen jogos 
kérdés, mikor a kiépítés megkezdődött, jelzésünket miért nem vették figyelembe, hogy 
Cserkeszőlő felől vigyék a vizet. 

Amennyiben nincs több kérdés és elfogadják a polgármesteri tájékoztatót, kérem, 
kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igennel a testület elfogadta a tájékoztatóm. 

 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első negyedévi előirányzat 
módosításáról 

 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot és 
elfogadásra javasolja. 
 
Molnárné Zámbó Edina pénzügyi munkatárs: gyakorlatilag 920 ezer forinttal kerül 
megemelésre az eredeti költségvetés. Januártól a szociális ágazati pótlék kiegészítés és 
kompenzációt utólag utalják az önkormányzat számlájára. A szociális és gyermekjóléti 
feladatok ellátásában, az eszi, valamint az önkormányzatnál a háziorvosi szolgálatnál, védőnői 
szolgálatban jelenik meg milyen jellegű a kiadás, valamint a konyhánál. Összességében van 
változás. A konyhánál tapasztalható, hogy év elején sürgőssé vált az üstök beszerzése. Az 
óvoda kiadásainál változik, az eredeti költségvetésben hibásan szerepeltettünk összeget. A 
temetőnél fellépő személyi juttatásainkat felhasználhatnánk a közfoglalkoztatottaink vezetése 
érdekében. 
 
Fialka György polgármester: költségvetési szerveink feladatfinanszírozást kapnak. Ha 
pénzmaradvány keletkezik, akkor vissza kell fizetni. Személyi- és pénzjellegű átcsoportosítást 
kell végrehajtani. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: pénzbeli szociális juttatások 17 millió forint. A 
közfoglalkoztatottak irányításával kívül álló személy célszerű, ha foglalkozik, ezért született a 
döntés. 
 



Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze, aki elfogadja a rendelet-tervezetet. Megállapítom hogy a képviselő testület 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet. 
. 

 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  1/2017. (II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

394 504 E Ft Költségvetési bevétellel 

394 504 E Ft Költségvetési kiadással 

           0 E Ft 

           0 E Ft 

           0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 

- ebből működési 

Felhalmozási (többlet) 

 

állapítja meg.” 

2. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3. § 

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester jegyző 



III. Napirend 
Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
szóló 15/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Az Őszikék Szociális Intézményben ellenőrzést tartott a 
Kormányhivatal. A megállapított hiányosság megszüntetéséhez az szükséges, hogy az 
intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletünk 3. sz. mellékletét módosítsuk. 
A házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díjat külön-külön kell megállapítani a 
szociális segítésre és személyi gondozásra. A rendeletmódosítás technikai jellegű. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze, aki elfogadja a rendelet-tervezetet. Megállapítom hogy a képviselő testület 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2017. (VI.22.) 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. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 

3.§ 
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 

 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester       jegyző 
 



 
1. melléklet a 9/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelethez  

 
Gyermekétkezési térítési díjak 

 
 A B C D 

  Élelmezési 
nyersanyagköltség 
Egy ellátottra jutó 

összege (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ adag 

 

 Óvoda 
1 Tízórai 69 19 88 

2 Ebéd 161 43 204 
3 Uzsonna 56 15 71 

 Iskola 7-10 éves korosztály 
4 Tízórai 83 22 105 
5 Ebéd 182 49 231 
6 Uzsonna 56 15 71 

 Iskola 11-14 éves korosztály 
7 Tízórai 87 23 110 
8 Ebéd 191 62 253 
9 Uzsonna 58 16 74 

b.) Intézményi nyersanyagnorma+ÁFA 
Egyesített Szociális Intézmény 

 A B C D 
  Étkezési 

nyersanyagnorma  
 (Ft) 

ÁFA 
összege 

(Ft) 

Tér.díj (Ft)/ adag 

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

Vacsora   143 39 182 

 Vendég ebéd 

6 Előfizetéses ebéd 321 87 408 

 



 
2.sz.melléklet 9/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 

Térítési díjak 

Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

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

Szociális étkezés 490 Ft/nap 

Házi gondozás 390 Ft/óra 

Szállítás    110 Ft/nap 

2. 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. Szociális segítés 
Ft/óra 

235 310 390 

 

3. 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 

 

 



4. 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 

 
IV. Napirend 

Határozati javaslat a költségvetési maradvány felhasználásáról 
 
Fialka György polgármester: kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésben szereplő szabad maradvány felhasználását tárgyaljuk bérleti díjból 
származó bevétel kerüljön elkülönített számlára. Ezt a megoldást a Bácsvíz Zrt 
főkönyvelőjével történt egyeztetés alapján javaslom. Javaslatom szerint a 2016 évi 
bérleti díj kerüljön elkülönítésre, amelynek összege 3.037.668 Ft és innen kezdve 
folyamatosan kerüljön rá az alszámlára a Bácsvíz Zrt.től érkező bevétel. Aki ezzel  a 
javaslattal egyetért kérem jelezze, megállapítom 7 igen szavazattal a testület a 
költségvetési maradvány a javaslat szerint elfogadja. 
 
138/2017.(VI.21.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon felhasználható 
költségvetési maradványáról szóló 127/2017. (V.24.) önkormányzati határozat 
módosításáról 
 
 
A Képviselő-testület a Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon 
felhasználható költségvetési maradványáról szóló 127/2017. (V.24.) önkormányzati 
határozatában szereplő 2016. évi szabadon felhasználható költségvetési maradvány 
2017 évben céltartalékként való felhasználását az alábbiak szerint módosítja és hagyja 
jóvá: 
 

- A Képviselő-testület a maradvány terhére elkülönített alszámlát nyit 
a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjak elkülönítésére, melynek 
összege 3.037.668 Ft.  

 
-  A Képviselő Testület a fennmaradó összeget a költségvetés általános 

tartalékba helyezi 
 



A 127/2017. (V.24.) önkormányzati határozat minden egyéb rendelkezése 
változatlan tartalommal hatályában marad. 
 

Értesülnek: 
 Képviselő-testület tagjai 
 KKÖH. Számviteli Osztály 
 BÁCSVÍZ Zrt. 

 
V. Napirend 

Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 
Fialka György polgármester: határozati javaslatunk a második félévi munkatervre vonatkozik. 
A napirendek az aktualitásokkal kiegészíthetőek lesznek a jövőben is. Kérem a javaslatokat, 
és kérdéseiteket! 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a második félévi 
munkatervét. 



 
139/2017.(VI.21.) határozat 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 
2017. év II. félévi munkatervére 

 
 
 
2017. szeptember 20. (szerda) 15 óra /  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés a 2017. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
3/ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
4./ Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről, az 
intézményben folyó munkáról 
            Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
 
5./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól 

Felelős: Havrilla Sándorné Alpolgármester 
 
 

 

 
2017. október 18.  (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Előterjesztés 2017. évi I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
5./ Tájékoztató az Vackor Művészeti Óvoda működéséről, az intézményben folyó munkáról 
            Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 
 
6./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2016. évi 
munkájáról 
 Előterjesztő: Földi Zsolt tü. Szds. 
 



6./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerz. alapján 
évente) 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
 
2017. november 22.(szerda) 15 óra  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 
2./ Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
  
2017. december 13. (szerda) 14 óra Közmeghallgatás 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, 

intézmények felújítási munkálatainak üteméről 
 Előterjesztő:  Fialka György polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére 
  Előterjesztő: polgármester 

II. 
Szervezési feladatok 

 
 
1./ Pénzügyi Bizottság tevékenysége: 
A képviselő-testület bizottsága külön munkaterv alapján a képviselő-testület tevékenységéhez 
igazodóan működik. Működése feltételeit, tevékenysége adminisztrálását a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége biztosítja. Tevékenysége segítse a 
képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését 
-a stratégiai kérdések megalapozásában, 
-az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában, 
-az ellenőrzési folyamatokban. 
 
2./ Célellenőrzések és vizsgálatok: 
Cél és feladat orientált ellenőrzéseket az önkormányzat tevékenysége során felmerülő 
kérdésekben egyedi döntés alapján rendel el, az ellenőrzést végző szervezetet, szervet konkrét 
feladat elvégzésére bízza meg. A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat által 
megbízott belső ellenőreivel láttatja el. 
 
3./ A kapcsolattartás rendszerei: 
 
a. Lakossági kapcsolatok: 
 a képviselő-testület ülései nyilvánosak, 
 a képviselő-testület az SZMSZ-ben meghatározottak szerint évente közmeghallgatást 

tart, 



 a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét betekintésre a községi könyvtárban, egy 
példányban el kell helyezni, 

 a lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra 
/hirdetőtáblák, Csépai napló/ 

 
b. Önkormányzati intézmények: 
 az intézmények vezetőivel közvetlen napi kapcsolatot az önkormányzat 

polgármesterén és hivatalán keresztül tartja fent, 
 a fenntartó önkormányzat felé beszámolási kötelezettség áll fenn az intézmények 

részéről. E kötelezettségüket az önkormányzat munkaterve szerinti ütemezésben 
teljesítik. 

 az időszerű kérdések, problémák megbeszélésére, a szükséges egyeztetések 
végrehajtására, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint az 
intézményvezetők részvételével értekezlet kerül összehívásra,  

 a polgármester, az alpolgármester és a jegyző hetente egy alkalommal megbeszélést 
tart az aktuális feladatokról, tennivalókról, várható munkaprogramról, szükség szerint 
feljegyzés készítésével. 

 
c. Nem önkormányzati szervek, szervezetek: 
 a napi kapcsolatot a polgármester, az alpolgármester és a jegyző személyén keresztül 

tartja fenn az önkormányzat, 
 az önkormányzatot, illetve a lakosságot érintő fontosabb kérdésekben felkérés alapján 

az illetékes szervezetek, szervek testületi ülésen adnak tájékoztatást, 
 az önkormányzat vezetése féléves rendszerességgel, illetve igény szerint egyeztető 

megbeszélést hív össze a közigazgatásilag illetékes szervek, szervezetek vezetőinek 
részvételével. 

 
VI. Napirend 

Javaslat a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy a 
csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelye 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. legyen. 
Nem indokolt külön székhelyen lenniük, gyakorlatilag eddig is itt tartották üléseiket. 
 
Fialka György polgármester:  aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, ahhoz, hogy a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában az önkormányzat tulajdonában álló 
5475 Csépa, Rákóczi utca 24. szám alatt ingatlant székhelyeként bejegyeztethesse.  
 
A Képviselő testület felkéri, a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 



Erről értesül:  1./ Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
  2./ Irattár 
 

 
VII. Napirend 

Egyebek 
 

a.) Szünidei étkeztetés 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a nyersanyagnormát célszerű meghatározni, tavaly 283 
Ft volt, most is ki tudnak jönni belőle a konyha vezetője szerint. 
 
Fialka György polgármester:  aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének nyersanyagnorma  és 
térítési díjának megállapításáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
szünidei étkeztetésének nyersanyagértékét 283,- Ft-ban, térítési díját 570,- Ft-ban állapítja 
meg.  
 
Határidő: 2017. június  
Felelős: polgármester 
Erről értesül: 1./ ÖKM Konyha Vezetője 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

b.)Létszámnövekedésről 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető:  az Őszikék Szociális intézménynél egy fő teljes 
munkaidős álláshely látszik az előterjesztésben, megnöveljük a létszámot javaslatunk szerint. 
A térítési díj is tartalmazza az egy fő bérét. Az üres álláshely betöltésre kerül. A határozati 
javaslat másik fele az áthelyezésről szól. 1 fő egy költségvetési szerven belül 
közmunkaprogramra kerülne át, az egész éves bér itt kerül elszámolásra kerül. 
 
Fialka György polgármester:  aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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létszámnövekedésről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul, hogy az Őszikék Szociális 
Intézményben azon belül  a szociális étkeztetésen 2017.07.01-től 1 fő teljes munkaidős 
álláshellyel megnöveli a létszámot. Az 1 fő teljes munkaidős álláshely növekedés miatti 
személyi és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék fedezetére 2017. évben a 
feladatalapú támogatás biztosít fedezetet illetve a egyéb pénzbeli szociális juttatások terhére. 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat azon 
belül a temető üzemeltetéséről 2017.01.01-től 1 fő teljes munkaidős álláshellyel áthelyezésre 
kerüljön az közmunkaprogramra. 
Az 1 fő teljes munkaidős álláshely növekedés miatti személyi és a hozzá kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulék fedezetét 2017. évben az egyéb pénzbeli szociális juttatások 
terhére a közmunkaprogram önerejének biztosítására számolható el. 
 
Határidő:folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
-  
Képviselő-testület tagok 
- KKÖH Pénzügyi  

 
c.) közművelődési érdekeltségnövelő pályázat  
 

Bíró József művelődési ház vezető:  a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatban 10 % 
önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. Hangosítást akarjuk korszerűsíteni, 200 db 
széket vásárolni, kerti fa pavilon építését a parkba tervezzük. 
 
Fialka György polgármester: a művelődési ház vezetője a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtásához kéri a testület támogatását. Az önerő 354.500 Ft. Aki hozzájárul a 
pályázat benyújtásához és az önerő biztosításához, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület jóváhagyta a határozati javaslatot. 
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a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete egyhangú akaratnyilvánítással pályázatot 
nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Magyar Államkincstárhoz. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a pályázat beadását támogatja, és az ehhez 
szükséges 355.000 Ft önerőt saját költségvetési tartalék keretéből biztosítja. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár 
 2./ Képviselő Testület tagjai 
 3./ Művelődési Ház és Könyvtár 
 
d.) falunap 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: mindenki előtt ott van a falunapi program javaslata. Most 
1,4 millió az eddigi várható bekerülési költség. A kutyások visszaléptek, többen szabadságra 
mentek. A zumbások bizonytalankodnak. Főzőversenyt nem szervezünk. A horgászok és a 
sakkverseny költségét még nem ismerjük. A még ráérő sztárvendégeket felsorolom. 
 
Fialka György polgármester: a falunap jelenlegi program-tervezetét véleményem szerint 
elfogadhatjuk, a majális rendezvényen volt főzőverseny. Ezen a napon a környékben négy 
nagyszabású rendezvény is lesz. Kérem a testületet, amennyiben jóváhagyja a 



programtervezetet kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag jóváhagyta a falunap programját. 
 
144/2017.(VI.21.) határozat 
Falunap programjáról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi falunap programját a határozat 
mellékletében szereplő tervezet szerint elfogadja. 
A falunap finanszírozását költségvetési kerete terhére biztosítja 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő-testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: a költségvetési maradvány felhasználására várom javaslataikat 
következő ülésre. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a romos,elhanyagolt ingatlanok felszámolásának céljából 
támogassuk lakosainkat! Nyújtsanak be pályázatot, vagy kérelmet és a GAMESZ gépi erővel 
tud munkát végezni. 
Füvesek a porták előtti területek. Van aki erővel nem bírja, de pénze sincs a rendbe tételre. 
Erre is kellene megoldást találnunk. Az út melletti területek sincsenek kaszálva, sok helyen 
beláthatatlan következménnyel jár egy kikanyarodás, mert megnőttek a cserjék bokrokká. A 
Közútkezelőnek érdemes lenne levelet írni. 
 
Fialka György polgármester: nincs akadálya, a közútkezelőnek a levél megírására megkérjük 
a jegyzőt. A nyílt ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
        polgármester            jegyző 


