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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. szeptember 6-án 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 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Az ülésen megállapítom, 6 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. A soron kívüli ülésen egyetlen napirendi 
pontra teszek javaslatot: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása” pályázat benyújtására. Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot. 
 
167/2017./(IX.6.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. szeptember 6-ai soron kívüli 
ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázat 
benyújtására javaslat 
 
Fialka György polgármester: Az Országgyűlés  2012. októberében az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt /továbbiakban: Étv./ 2013. 
január 1. hatállyal jelentős mértékben módosította. Ezzel összefüggésben a településrendezés 
területét érintő jogszabályváltozások a településfejlesztési és településrendezési eszközök 
készítésének, egyeztetésének folyamatát is megváltoztatták. 
A településfejlesztési koncepció tartalmazza a település jövőképét, a településfejlesztési 
elveket, célokat. El kell készíttetni a kötelező kulturális örökségvédelmi hatástanulmányt, 
régész szakértő bevonásával. A koncepció elkészítése szakembert igényel, melynek költsége 
van. Lehetőségünk van pályázat benyújtásra az önkormányzatért felelős miniszterhez. Önerőt 
114.500 Ft-ot kell biztosítani. Kérem a testületet, a pályázat benyújtását szíveskedjen 
jóváhagyni! Van-e kérdés, hozzászólás? 
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Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a pályázat benyújtására tett 
javaslatot. Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 
168/2017. (IX.6.) határozat 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázat 
benyújtásáról 
 
Csépa Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatokért felelős 
miniszterhez, a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására”. 
A pályázat célja: Településrendezési terv részeként Csépa község településfejlesztési 
koncepció elkészítése. 
A koncepció elkészítésének ajánlati összege:  
Nettó:  1.350.000 Ft 
Áfa 27 %:    364.500 Ft 
Összesen: 1.714.500 Ft 
 
Igényelt pályázati támogatás:    1.600.000 Ft 
Önkormányzat által biztosított önerő:     114.500 Ft 
Csépa Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges önerőt saját 
költségvetési keretéből biztosítja. 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport KKÖH   
 
 
Fialka György polgármester: Megköszönöm, hogy eljöttek rendkívüli ülésünkre. Az ülést 
bezárom. 

kmf. 

 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 

       polgármester       jegyző 

 
 
 


