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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. augusztus 24-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
  Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
 
Igazoltan távol van: 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! A Magyar Államkincstár 2017. augusztus 24-én 
érkezett levelében tájékoztat, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott kérelmünket megvizsgálta, és 
észrevételezte, hogy a becsatolt képviselő-testületi határozatban az igényelt támogatás 
összege hibásan került feltüntetésre, az áfa összegét nem tartalmazta. Javaslom a határozat 
módosítását az alábbiak szerint: 320 m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához igényelt 
320m3*15.000Ft/m3*1,27= 6.096.000,- forint támogatást. Aki ezzel egyet ért az 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a határozat módosítását 5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta. 
 
165/2017. (VIII.24.) határozat 
a 158/2017. (VIII.16.)határozat módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 158/2017. (VIII.16.) határozatának 
első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 320 m3 
kemény lombos tűzifa vásárlásához igényel 320m3*15.000 Ft/m3*1,27= 6.096.000,- forint 
támogatást.” 
A határozat többi rendelkezése változatlanul marad. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
II. napirend   
A Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület székhelyhasználatáról 
 
Fialka György polgármester: a Tiszazugi Hagyományőrző Egyesületben a múlt hét 
vezetőségváltás történt. Az új vezetés szorosabb együttműködést szeretne az Önkormányzattal 
és kérte a Képviselő Testületet, hogy járuljon hozzá székhelyének áthelyezéséhez a 
Művelődési Házba. 
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Bíró József művelődési ház vezető: az egyesülettel szorosabb együttműködést tervezünk, 
pályázatok beadásában segíthetnek, hogy fejlesszük az intézményt és programokat 
szervezhessünk.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa 
járuljon hozzá, hogy a Törvényszék előtt az egyesület térítésmentesen használhassa a 
nyitvatartási időben a székhelyét. Nyitvatartási időn kívüli teremhasználatot külön 
megállapodás rögzítse. Aki elfogadja a javaslatot kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
166/2017.(VIII. 24.) határozat 
Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület székhelyhasználatáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat hozzájárul, hogy Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület a 
Törvényszék előtt az Önkormányzat tulajdonában lévő Csépa, Béke utca 133/a szám 
Művelődési Ház és Könyvtár ingatlant székhelyként bejegyeztethesse.  
 
Erről értesül: 1./ Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 
 
 
Fialka György polgármester: Megköszönöm, hogy eljöttek rendkívüli ülésünkre. Az ülést 
bezárom. 

kmf. 

 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 

       polgármester       jegyző 

 
 
 


