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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. augusztus 16-án megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
  Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra 
jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Pigniczki Árpád, képviselő 
munkahelyi elfoglaltság miatt vannak távol. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, az írásos 
meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
157/2017. (VIII.16.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. augusztus 16-ai soron kívüli nyílt 
ülés napirendjeit az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló 7/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Fialka György polgármester: a kirendeltség vezetőt felkérem szóbeli kiegészítésre. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az elhagyatott telkek rendbetétele 200 ezer forint volt, 
és 5 fő kaphatta meg évente. A feltételeket bővítettük, és könnyítettünk is rajta. 10. §. 
Behatárolja, hogy csak csépai lakóhellyel rendelkező természetes személy részesülhessen a 
támogatásból. Kérem véleményüket, csépai tulajdonnal rendelkező személyre is kiterjesszük-
e? 
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Kovácsné Németh Mária képviselő: egyenlőre maradjunk ennél. Térjünk vissza rá, először a 
csépai lakosokat részesítsük előnybe. Ki végezheti el a romeltakarítást? Hova hordhatja? 
Jogilag mi a kijelölt hely? Javaslom, maradjon továbbra is elsődleges szempont, hogy a 
támogatásban részesülő semmiféle adótartozással nem rendelkezhet az önkormányzat felé. 
Ebben az évben nem kapjon csatornázási támogatást, kétszeresen ne támogassuk! 
 
Fialka György polgármester: elvileg bárkivel eltakaríthatja a romot a tulajdonos. A 
hulladékkezelés és elszállítás költségei benne lehet a támogatás összegében. A gépi munka és 
a járulékos költségek mértéke max 400.000 Ft. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: aki csatornatámogatást kapott, az nem részesülhet két 
évig már támogatási formában. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: elsősorban GAMESZ munkavégzését támogatom, mert az 
megbízható. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: arra is kellene rendelet, aki nem igényli és nem is takarítja el a 
romhalmazt. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: építési hatóság hatásköre, az életveszélyes épületeknél 
a kötelezés. 
 
Pintér Csaba képviselő: nem nagyon van, akinek igénylési joga van, mert a bank tulajdonában 
vannak ezek a romok. Jelenleg 12 ingatlan van amit feltérképeztünk, a Béke, Kossuth, és 
Rákóczi úton. 
 
Fialka György polgármester: bejelentés alapján a tulajdonlapot le lehet kérni, és a 
munkálatokat elvégezni, jelzálogjogot bejegyeztetni a munkavégzés értékére. Az ingatlanok 
jelentős része olyan helyen helyezkedik el, hogy lapályos, a törmelék tereprendezésre is 
szolgálhat. Azokkal az ingatlanokkal kellene kezdeni, ami a legkisebb utánajárással 
bonyolódik. A végrehajtás módjára nem kell szavazni, a rendelet módosításával aki egyetért 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
egyetértett az előterjesztett rendelet-tervezettel. 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017.(VIII.17.) rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 

támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 7/2016. (V.20.) 
önkormányzati rendelet 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 10. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  

„ Elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 

10. § (1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő elhanyagolt, 
gondozatlan ingatlanon lévő romos épület elbontására, romeltakarításra igényelhető. 

(2) Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonosa, 
illetve az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett használati jog jogosultja és a 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120.000 Ft-ot. 

(3) Az esetenként nyújtható támogatás mértéke legfeljebb 400.000.-Ft. 

(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a Környezet- és Közrendvédelmi 
Bizottság előzetes véleménye alapján dönt. 

(5) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a támogatással érintett 
ingatlanon lévő romos épületet igazolt módon elbontotta és a rom eltakarítása 
megtörtént. A bontási és romeltakarítási munka elvégzését helyszíni szemle keretében 
a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.  

(6) A jogosult a kapott támogatás összegét a Képviselő-testület döntésének közlését 
követő két hónapon belül használhatja fel. E határidő elmulasztása esetén a támogatás 
részére nem folyósítható.  

(7) Az elhagyott telkek rendbetételére irányuló kérelmeket e rendelet 5. melléklete 
szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan 30 
napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapját.  

(8) A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Képviselő-testület annak beérkezését követő 
soros testületi ülésén bírálja el. 

2. § 

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

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 
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II. Napirend 
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
iránti pályázat benyújtásáról 

 

Fialka György polgármester: a szociális célú tűzifa benyújtására a határidő adott, amennyiben 
a testület a pályázat benyújtása mellett dönt a benyújtási határidő: augusztus 25. 

Pintér Csaba képviselő: személyesen is részt vettem tavaly a tűzifaosztáson, azt tapasztaltam, 
hogy nagyon sokan vannak, akik rászorulnak a segítségre. A testület, amikor dönt a tűzifa 
támogatásban részesülők köréről az idén is körültekintően kell, hogy eljárjon, mert vannak, 
akik visszaélnek a lehetőséggel, több személy is beadja egy lakcímre a kérelmet. Örülök, 
hogy a pályázott mennyiség majdnem a duplájára nőtt. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: az önerő a szállítási költség az egy millió forintot meg 
fogja haladni, úgy kell terveznünk,ezen költségek a szociális ellátások terhére elszámolhatók. 

Varjasi Ferenc képviselő: nincs olyan cég, ahol nincs felvétel. 30 éves embereknek ne adjunk, 
menjenek el dolgozni. Kapjanak az idősek, az egyedül állók.  

Fialka György polgármester: az önerőt költségvetésünkből tudjuk biztosítani a szociális 
ellátások terhére. Amennyiben a testület tagjai a pályázati kiírást áttekintették, egyetértenek a 
pályázat benyújtására tett javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a pályázat benyújtására tett javaslatot. 

158/2017. (VIII.16.) határozat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 320 m3 
kemény lombos tűzifa vásárlásához igényel 4.800.000,- forint támogatást. 
Mint - a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015.(IV.23.) Korm rendelet 2. melléklete alapján - jelentős munkanélküliséggel sújtott 
település, önerő nélkül pályázik, de vállalja a tüzelőanyag szállításából – ideértve a 
rászorulókhoz való eljuttatást is -, származó költséget a szociális ellátások terhére. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület megbízza a mindenkori polgármestert, a pályázat beadásának, a 
tüzelőanyag beszerzésének, valamint szétosztásának megszervezésével. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
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III. Napirend 

Egyebek 

a.) Javaslat arany- és gyémánt diplomások kitüntetésére 

Fialka György polgármester: tudomásunkra jutott, hogy az augusztus 20-ai ünnepségen arany- 
és gyémánt diplomások is kitüntetésre kerülnek. Javaslom, hogy a képviselő testület Nagy 
Ferencné és Pataki Györgyné arany diplomást és Tassy Oszkár gyémánt diplomást köszöntse 
az ünnepségen, és részükre 10-10. 000 Ft értékben vásárlási utalványt adjon át.  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
159/2017. (VIII.16.) határozat 
Arany- és gyémánt diplomások kitüntetéséről 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 18-án megrendezésre 
kerülő községi ünnepségen köszönti Nagy Ferencné és Pataki Györgyné arany diplomást, és 
Tassy Oszkár gyémánt diplomást. Személyenként 10-10.000 Ft vásárlási utalványban részesíti 
a kitüntetetteket. 
Összesen 30.000 Ft összegben. 
Erről értesül: 1-/ Képviselő testület tagjai 

 

b) Turisztikai Egyesület támogatásáról 

Fialka György polgármester: a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a cégbírósági bejegyzés megtörtént. 60.000 Ft-tal 
meg lennének elégedve. 
Amennyiben nincs vélemény, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért a támogatás 
mértékével. Megállapítom, a testület a 60.000 Ft-ot, a  2017 évi civil  szervezet programjának 
támogatásaként jóváhagyta 6 igen szavazattal a testület.  
 
160/2017.(VIII.16.) határozat 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2017. Évi költségvetési kerete terhére a 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének programjait egyszeri 60.000 Ft, azaz 
hatvanezer forint támogatásban részesíti. 
 
Erről értesül: 1./ Szelei Ferencné Egyesületi Elnök 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport 
 
c) Szociális szövetkezet létrehozása 
 
Fialka György polgármester:szociális szövetkezet létrehozása tárgyában kaptunk levelet 
Dobos Attilától. Az alapításra kérnek fel bennünket, a részjegy vásárlással. 
Közmunkaprogramban a foglalkoztatást továbbgondoljuk, de jogilag nem javaslom, hogy egy 
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szövetkezet alapításába belekerüljünk. Kérem véleményüket. A több oldalról érkező 
megkeresések száma igen nagy e tárgyban, a későbbiekben átgondoljuk a lehetőségeket, most 
a kérelem elutasítására teszek javaslatot. Megállapítom a testület 6 igen szavazattal egyetértett 
a javaslatommal. 
 
161/2017.(VIII.16.) határozat 
Szociális szövetkezetről 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete köszöni Dobos Attila megkeresését a 
szociális szövetkezetbe való bekapcsolódásra, azonban a lehetőséggel nem élünk.  
 
Erről értesül: 1./ Dobos Attila Kiskunfélegyháza 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d) Településarculati kézikönyv 
 
Fialka György polgármester: a településarculati kézikönyv elkészítését törvény írja elő 
minden településnek. Fórumot kell szervezni, ahol a lakosaink megtekintik és véleményezik.  
Szeptember 4-8-ig javasoljuk az első fordulót. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető:  Kb. 1.200.000 Ft-ért készítik el a kézikönyvet. 
Kiszelovics Ildikó testvérét és csapatát bíztuk meg, ők voltak a legolcsóbbak.  A főépítész 
intézi a szakhatóságok megkeresését is. Nekünk, két-három alkalommal kell véleményeztetni 
falugyűlés keretében. 
 
Fialka György polgármester: tájékoztatom a képviselőket, hogy Balatonszárszói bevétellel 
jelen pillanatban 1.060.000 Ft-tal számoltam el, várható még 500 e Forint, ennek várható 
adótartalma 200 e forint. Szentes még egy millió forintot utal át. Fél millióval magasabb a 
bevételünk, mint a múlt évben.  

Havrilla Sándorné alpolgármester: ismételten felhívom a figyelmet, pénteken délelőtt 10 
órakor kezdődik a községi ünnepség, a megemlékezés az orvosi rendelő előtt kezdődik, majd 
a szobornál folytatódik. Az idősek otthonának 20 éves jubileuma e nap délutánján lesz tartva. 
Kérem, a képviselők is jelenjenek meg az ünnepségen! 

Varjasi Ferenc képviselő: a vízminőséggel kapcsolatban jelzem, hogy a nyáron voltak itt a 
szakemberek, megnézték, hogy rosszul csinálták a Bajcsy utat. Az út nincs megjavítva sem itt, 
sem az Arany János úton. Most már nem érhetőek el, a jelzés ellenére nem lettek végrehajtva 
a hiányosságok javításai. Arany úton a csepegőtől lefelé az utat a vizesek ásták fel, tiszta 
agyag, csak murvával történő felszórással nem lehet megcsinálni.  

Kovácsné Németh Mária képviselő: a víz ihatatlan, már amikor főzünk is kiérzik.  
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Fialka György polgármester: a vízminőséggel és az úttal kapcsolatos észrevételeket ismételten 
jelzem Molnár Bálintnak. Jövő évben várhatóan lesz lehetőségünk járda és útfelújításra, ha 
nem jutunk eredményre, saját erőből, de meg kell oldanunk. Megköszönöm, hogy a nyári 
szabadságolás időtartama alatt is eljöttek rendkívüli ülésünkre. Az ülést bezárom. 

kmf. 

 

 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 

       polgármester       jegyző 


