
 

CSÉPA KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

 
nyílt 
ülésének 
 

 

 J E G Y Z Ő – 
K Ö N Y V E  

2017. szeptember 20. 



 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. szeptember 20-án megtartott 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 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol: Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm az ülésen megjelent Takács Béla urat a 
Verseghy Könyvtár Igazgatóhelyettesét, és Antal András diakónus urat, valamint 
Intézményvezetőinket! Az ülésen megállapítom, 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, 
határozatképesek vagyunk. Szabó Károlyné és Pigniczki Árpád képviselők munkájuk miatt 
nem tudnak jelen lenni.  
Javaslatot teszek, hogy a testületi ülésen a polgármesteri tájékoztatót követően az 5. napirendi 
pontot tárgyaljuk, igazgatóhelyettes úr kérésére, ezt követően változatlan sorrendben 
kerüljenek emelkedő számsorrendbe tárgyalásra a napirendek. 
Kérem, aki elfogadja a módosított napirendet, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot. 
 
169/2017. (IX.20.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. szeptember 20-ai nyílt ülés 
napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

Fialka György polgármester: A nyári szünetnek tervezett időpontban mégis volt két testületi 
ülésünk és szeptemberben is egy soron kívüli. A napirendi pontok adottak voltak, a 
határozatot meghozta a testület, a munkálatok megindítása megtörtént. Az orvosi rendelő 
tetőfelújítás és az emeleti rész felújítása megkezdődött. Még 1,5 millió forintnyi munka van 
hátra. Az orvosi rendelőben sor kerül a teljes nyílászáró cserére is. A 40 milliós beruházás 
közbeszerzése ebben az évben elkezdődött, remélhetőleg be is fejeződik.  



A művelődési házban nyílászárók teljes cseréje, energia felújítás, belsőtér felújítás 
munkálatokra 87.768 e forintot nyert az önkormányzat. Ezen kívül az ott tevékenykedő 
kolléga 3 milliós beszerzési pályázatot is nyert. 

A költségvetés, a könyvelés technikai oldalról nagy hiányosságokat szenvedett, 2 éves 
könyvelést kellett újra csinálni a nyári időszak legfontosabb feladata volt, hogy ez rendbe 
kerüljön. A könyvelést egy személy végezte, lehetett volna alkalmazni munkatársat, ha több 
időt fordítunk a törvények ismeretére. A költségvetési törvény rögzítette ennek lehetőségét. 
Az elmúlt időszakban az önkormányzat ilyen irányú tevékenységre nagy figyelmet fordított. 
A könyvelésben utolértük magunkat. Melyek azok a feladatokat, amiket meg kell oldani? 
Azok az intézmények, ahol jelentősebb pénzmaradvány mutatkozik, felül kell vizsgálni, és a 
szükséges lépéseket meg kell tenni. 

A pénzbeli szociális juttatásokon belül még 10 millió feletti összeg, amit el kell költenünk, 
kérem a képviselőket, tegyék meg a javaslataikat, az ésszerű és célszerű felhasználására!  

Tájékoztatom a képviselőket, hogy az idén Balatonszárszó jól működött, nettó bevétel 2 
millió forint fölé emelkedik. Tavaly 1,7 millió volt. 

Amennyiben elfogadta a képviselő testület a polgármesteri tájékoztatót, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a testület 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a tájékoztatót. 

 

II. Napirend 
Tájékoztatás a 2016. évi könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 
 
Takács Béla igazgatóhelyettes: megköszönöm a fenntartó vállalását a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázathoz az önerőt biztosította. A könyvtár újrabútorozását célozza. Aggodalmunk 
volt, hogy a nagyobb helységből a kisebbe költöztették a könyvtárrészt, de meg kell 
állapítanunk kielégíti az igényeket. Vásárolunk könyveket, a könyvtár számára, de az 
igényeket a kolléga nyújtja be. A kapcsolattartás megfelelő volt, Csépa a 45 település közül 
azok közé tartozik, ahol dolgoznak.  
Informatikai fejlesztésre lehetőség van most vásártoltak televíziót, könyvtári berendezési 
tárgyakkal is tudják segíteni a könyvtár munkáját a Verseghy Ferenc Könyvtárból. Tudunk 
könyvtári rendezvények szervezéséhez is pénzügyi támogatást nyújtani. Ha javaslat van 
munkánkkal kapcsoltban a könyvtároson keresztül jelezzék, segítség nélkül nem tudjuk 
kitalálni, mire van szükség Csépán.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: képviselői tisztségem mellett magyar szakos tanár 
vagyok, örömmel éljük meg, a könyvtáros kolléga nagyon aktív. A kisebbeket is bevonja a 
programokba, megkérdezi a tanárokat milyen könyvek és kiadványok szükségesek a 
gyerekeknek. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester az óvoda vezetőjeként és alpolgármesterként is jó a 
kapcsolat a művelődési ház vezetővel. A rendezvényszervezésben szívesen áll rendelkezésre. 
Igazodik időpontokkal, hogyan készítsük el éves tervünket, segít technikai problémák 



megoldásában. Könyvtári vonatkozásban foglalkozások, mozi vetítések gazdagítják a 
programokat. 
Szívesen lát bennünket bármely időpontban. Örülünk, hogy a művelődési ház ilyen szépen 
feljavult, nagyon jó szívvel vesszük tudomásul.  
 
Fialka György polgármester: megköszönöm a hozzászólásokat. Amennyiben a testület 
elfogadja a tájékoztatót a könyvtár munkájáról, kérem kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 

170/2017. (IX. 20.) határozat 

a JNKSZ M-i Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének 
beszámolójának elfogadásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Könyvtárellátási Szolgáltatási 
Rendszer tevékenységről és könyvtári munka értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadta. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben továbbra is részt kíván venni 
önkormányzatunk, az együttműködési megállapodásunkat fenntartjuk. 

A testület felkéri a művelődési ház és könyvtár vezetőt, hogy gondoskodjon róla, 
hogy a település honlapján helyezésre kerüljön a csepa.vfmk.hu pont, melyen 
keresztül a lakosaink tájékozódhatnak a könyvtárat érintő adatokról. 

 
Erről értesül: 1./ Verseghy Ferenc Könyvtár Igazgatója Czakóné Gacov Katalin igazgatónő 
  2./ Képviselő testület tagjai  
  3./ Bíró József könyvtárvezető 

 
III. Napirend 
Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet megalkotására  

Fialka György polgármester: településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésének, 
egyeztetésének folyamata előtt az önkormányzat a tervezés megindítása előtt dönt a 
partnerségi egyeztetés szabályairól. 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: még nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, a település 
rendezési eszközök, szerkezeti terv, szabályozási terv, települési arculati kézikönyv és 
településképi rendelet megalkotásának határideje december 31. 

 

Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólásuk, kérem, aki elfogadja a 
rendeletet a partnerségi egyeztetés szabályairól, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet. 



 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete  
a partnerségi egyeztetés szabályairól  

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva, a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontban és a 
314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29/A.§-ban kapott feladatellátás érdekében a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

1. Az egyeztetésben résztvevők köre 

Csépa Község közigazgatási területének belterületén illetve külterületén történő 
településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert 
egyházak (a továbbiakban: Partnerek). 

2.§ 

2. Általános rendelkezések  
 (1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint a településarculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása 
során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az 
elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága. 

(2) E rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök dokumentumaira, a 
településarculati kézikönyvre, a településképi rendeletre valamint a dokumentumok 
kidolgozása során az eljárásában közreműködő partnerekre és a véleményezés szabályaira 
terjed ki. 

3.§ 

3. A tájékoztatás módja  

 (1) Partnerségi egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) 
meghatározott dokumentumok és eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik:  

 



A B C D E 

1 Dokumentum 
(valamint 

módosításaik) 

Egyeztetésének 
és elfogadásának 

eljárási 
szabályai 

Egyeztetési 
szakasz „előzetes 

tájékoztatási 
szakasz” 

Egyeztetési 
szakasz 

„véleményezési 
szakasz” 

2  
Településfejlesztési 
koncepció 

Korm. rend. 30. § 
szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

3 Integrált 
településfejlesztési 
stratégia - ITS 

Korm. rend. 30.§ 
szerint 

van  
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

4 Településrendezési 
eszközök 
(településszerkezeti 
terv - TSZT, helyi 
építési szabályzat - 
HÉSz) 

Teljes eljárás a 
Korm. rend. 36-
40. § szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

5 Településrendezési 
eszközök 
(településszerkezeti 
terv - TSZT, helyi 
építési szabályzat - 
HÉSz) 

Egyszerűsített 
eljárás a Korm. 
rend. 41.§ szerint 

X van 
partnerségi 
egyeztetés 

6 Településrendezési 
eszközök 
(településszerkezeti 
terv - TSZT, helyi 
építési szabályzat - 
HÉSz) 

Tárgyalásos 
eljárás a Korm. 
rend. 42.§ szerint 

X van 
partnerségi 
egyeztetés 

7 Településrendezési 
eszközök 
(településszerkezeti 
terv - TSZT, helyi 
építési szabályzat - 
HÉSz) 

Állami főépítészi 
eljárás a Korm. 
rend. 42/A.§ 
szerint 

X van 
partnerségi 
egyeztetés 

8 Településképi 
arculati kézikönyv 

Korm. rendelet 
43/A§ szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

9 Településképi 
rendelet 

Korm. rendelet 
43/A§ 
szerint 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

van 
partnerségi 
egyeztetés 

 (2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település 
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján kellő időben a tájékoztató megjelenése előtt. 



(3) A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját és a 
javaslatok, vélemények beadásának határidejét. 

(4) A tájékoztató az önkormányzat honlapján illetve munkaidőben az önkormányzat hivatalos 
helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban 
legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, az egyszerűsített 
eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 nap időtartamig, a tárgyalásos eljárás és az 
állami főépítészi eljárás tervkészítés időszakában legalább 8 nap időtartamig, a 
településarculati kézikönyv és településképi rendelet esetében legalább 15 nap. 

4.§ 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja  

 (1) A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt írásos 
formában az önkormányzati hivatal titkárságán a tájékoztató megjelenésének első napjától 
számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon, a véleményezési szakaszban 30 
napon, illetve az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül, a 
tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás tervkészítési időszakában legalább 8 napon 
belül, a településarculati kézikönyv és a településképi rendelt esetében legalább 15 napon 
belül lehet benyújtani. 

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés 
általános rendje szerint történik. 

(3) A partner a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban 
kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban.  

(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott 
határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további –azaz a véleményezési- 
szakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.  

(5) A partner a véleményezési szakaszban a meghatározott határidőn belül kifejtheti a 
dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét.  

(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és 
azokat a polgármester az önkormányzati főépítész felé továbbítja.  

(7) Valamennyi beérkezett véleményt – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - a Korm. r. 39.§ 
(2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel 
ismertetni kell. 

5.§ 

5. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 

(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek 
indokolására a főépítész, illetve a tervezők, az illetékes bizottság közreműködésével - 
javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.  



(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében 
meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.  

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik. 

6.§ 

6. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát 
biztosító eszközök  

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz valamint az elkészült 
településarculati kézikönyv és településképi rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül 
nyomtatott formában kifüggesztésre kerül a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
csépai kirendeltségén, és felkerül a település honlapjára. 

7.§ 

7. Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Fialka György 

polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt 

jegyző 

 

IV. Napirend 

Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. negyedévi előirányzat 
módosításáról 

Fialka György polgármester. a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta a napirendet. 

Kovácsné Németh Mária képviselő: Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, 393 584 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A rendelet módosítására az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján van lehetőség. 
A rendelet jelenlegi módosításával az Önkormányzat költségvetésének főösszege 445 251 e 
Ft-ban kerül megállapításra. A bizottság elfogadásra ajánlja a költségvetés előirányzat 
módosítására tett javaslatot. 

Molnárné Zámbó Edina pénzügyi munkatárs: a költségvetés módosításának jelentős részét 
képezi, a 34 millió forintos előző évi maradvány. Az orvosi rendelő 15.000 e Ft-os pályázata 
is megjelenik az előirányzat módosításban, valamint az év közben jelentkező szociális és 
ágazati pótlékok. 



Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólásuk, kérem, aki elfogadja a 
rendeletet a 2017. Évi költségvetés II. negyedévei módosításáról, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom  igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a rendeletet. 

 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 

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 2017. évi költségvetését: 

445 251 E Ft Költségvetési bevétellel 

445 251 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. 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 



V. Napirend 
Tájékoztató Csépa Községi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásról 
 

Kovácsné Németh Mária képviselő pü. biz. elnöke: a közbejött módosításokkal együtt 
elfogadásra javasolja a tájékoztatót a pénzügyi bizottság. 

Fialka György polgármester: 2015-16 évi könyvelésnél azok a költségvetési szervek, amelyek 
nem költötték el az állami normatívát, visszafizetési kötelezettség jelentkezik, ez 4 millión 
felül van. 12 havi törlesztéssel a testület elbír, ezért részletfizetést kértünk. 

2016. évben újabb 8 milliós visszafizetési kötelezettség jelentkezik. Felmerült problémákkal 
kapcsolatban az országgyűlési képviselővel megbeszélést folytattam. 

Rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtottunk be. Már három részletet befizettünk, 
a fennmaradó összeget is be tudjuk fizetni. A 2016. éviből is 2-3 hónapot be kell fizetni. 
Jelenlegi pénzügyi helyzetünk stabil. Első félévben visszafogott gazdálkodást folytattunk, a 
második félévben a normatíva felhasználásokra figyelmet kell fordítani. 

Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az első félévi gazdálkodásról szóló 
tájékoztatót elfogadásra javaslom. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
tájékoztatót. 

171/2017.(IX.20.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi beszámolót, 
és azt elfogadta. 
Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 
 

VI. Napirend 
Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény működéséről, az intézményben 
folyó munkáról 
 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető: írásos beszámolót készítettem. Látható, hogy áprilisban 
a Kormányhivatal, májusban a Kincstár végzett ellenőrzést intézményünkben. Összességében 
most érzem, hogy megfelelünk a várakozásoknak. Sok segítséget kapok a Kirendeltségvezető 
Asszonytól munkámhoz. Munkánk színvonalának javulásához létszámfejlesztést is 
végrehajtottunk. Amit a beszámolóban látnak, statisztikai adat, a szakmai feladatok ellátása ez 
mögött van. 
 
Fialka György polgármester. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, 
aki az írásos anyagot elfogadja, szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 



172/2017. (IX.20.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézményben folyó munkáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény feladat-ellátásáról szóló tájékozatót tudomásul veszi, és elismeri az 
intézményben dolgozók szakmai munkáját. 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
VII. Napirend 
Beszámoló a a falunap lebonyolításának tapasztalatairól 

 
Havrilla Sándorné alpolgármester: egy millió forinttal került kevesebbe a falunap, mint előző 
évben. A szerényebb költségvetési körülmények között újszerű programok és helyszín volt. A 
kultúrház köré csoportosultak a programok helyszínei. A gyerekekre fordítottunk nagyobb 
figyelmet. Javaslom megfontolni, hogy egy ugrálóvárat vásároljon az önkormányzat, két év 
alatt megtérülne az ára. Az idén pályázati lehetőség nem volt rá. 
A nap folyamán különösebb problémát nem tapasztaltunk. A tűzijáték új helyszínén kellene 
elgondolkodnunk. Időpontban is meg kellene fontolni a 06. hó végét, az idén túl sok 
rendezvény volt ugyanezen a napon, amelyet nagyobb költségvetéssel, vonzerővel bírtak. A 
discót nem biztos, hogy jövőre fel kell vállalni, 30 személy vett részt rajta. 
 
Fialka György polgármester: el kell dönteni a falunapot magunknak, vagy a térségnek 
csináljuk. Sokkal bensőségesebb programokat lehet csinálni, ha a falura összpontosítunk. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő éveken keresztül július első hétvégéjén volt a falunap. 
Már akkor is, amikor még a környékben sehol nem rendeztek. Javaslom, maradjon szem előtt 
a kultúrház és orvosi rendelő közötti helyszín megfelelő közbiztonsági szempontból is. 
 
Biró József műv. ház vezető: a falunap programjára javaslom, januárban kerüljön pont. 
Mindenképpen meg kell kezdeni a szervezést, a fellépők később már foglaltak. 
 
Fialka György polgármester. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, 
aki az írásos anyagot elfogadja, szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 
173/2017. (IX.20.) határozat 
2017. évi falunapi elszámolásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2017. évi falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól szóló szóbeli tájékoztatót, valamint a pénzügyi elszámolást elfogadta. 
Elismeri, és megköszöni a rendezvény szervezőinek, és lebonyolításban részvevőinek 
munkáját. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ Pénzügyi Csoport Csépa  
 



VIII. Napirend 
Egyebek 
 

a.) Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: minden évben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, 
önkormányzatunk az ösztöndíjrendszerben való részvétellel támogatja a szociálisan rászoruló, 
felsőoktatási intézményben tanuló csépai fiatalokat. 
A kiírást és a csatlakozási javaslatot írásos anyagban megküldtük. 
 
Fialka György polgármester: Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, 
aki az írásos anyagot elfogadja, szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási javaslatot. 
 
174/2017.(IX.20) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központilag kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt dokumentumok 
alapján és az alábbi határozatot hozza.  

1.) Csépa Községi Önkormányzat elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat. Az 
ÁSZF. a  határozat 1. számú mellékletet képezi. 

2.) Csépa Községi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 
fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat a jelen határozat 2. számú mellékletét képezi. 

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai  
  - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 KKÖH Pénzügyi Osztálya 
 
Fialka György polgármester: A pályázat kiírására is javaslatot teszek. Kérdés, hozzászólás 
amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, aki az írásos anyagot elfogadja, szavazzon. 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a pályázati kiírást. A 
helyileg szokásos módon közzétesszük. 
 
 
175/2017.(IX.20.) határozat 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázati kiírásáról 
 

1. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 



számára, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére 
vonatkozóan. A pályázati kiírás a határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 

2. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, mely a határozat 2. Számú 
mellékletét képezi. 

 
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai 

2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
3./ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

 
 

b.) Szennyvízbekötés 
 
Fialka György polgármester: hagyományos módon nem működött a szennyvízbekötés, út 
áttöréssel létrehozható a bekötés. Csépa, Béke u. 15/A. a jogdíjat megfizette. Javaslom, a 
képviselő testület a viziközmű fejlesztéssel beérkező pénzből biztosítsa fedezetét! 
Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, aki az írásos anyagot 
elfogadja, szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
176/2017.(IX.20.) határozat 
Csépa, Béke utca 15/A szennyvízbekötési kérelem elbírálásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete hozzájárul, hogy a Csépa, Béke utca 
15/a szám alatti ingatlan szennyvízhálózatra való rákötését – útátfúrás módszerével – 
elvégeztesse. A munkálatok költségét a BÁCSVÍZ Zrt által átutalt bérleti díjból fedezze. 
 
Erről értesül:   1./ Szőcs Árpád Csépa, Béke utca 15. 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 

c.) Védőnői pályázat elbírálásáról 
 
Fialka György polgármester: a védőnői pályázat benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. 
volt. Fenti határidőig egyetlen pályázat érkezett, Oroszné Péter Erzsébet nyújtotta be. 
Szakképesítése sajnos nem felel meg a pályázati, munkakör betöltéséhez szükséges 
képzettségi feltételeknek, mivel művelődésszervező szak- gyermekszabadidő szervező 
szakirány végzettsége van, melyet a Jászberényi Főiskolai Karon szerzett meg. 

Javaslom a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsuk, mivel nem rendelkezik a végzettségre 
vonatkozó tanulmányokkal. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, 
aki az írásos anyagot elfogadja, szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

 

 



177/2017.(IX.20.) határozat 
védőnői pályázat elutasítására 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete megköszöni Oroszné Péter Erzsébet 
védőnői álláshelyre benyújtott pályázatát. Megállapította, hogy a pályázat nem felel meg a 
szakképesítésként előírt pályázati feltételnek, ezért a pályázatot sajnálattal el kell utasítanunk, 
mivel a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírással nem rendelkezik. 
 
Erről értesül:  1./ Oroszné Péter Erzsébet Szolnok, Aranyi S u. 8  1/7 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző 
 
Fialka György polgármester: a pályázat ismételt kiírására teszek javaslatot. Kérdés, 
hozzászólás amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, aki az írásos anyagot elfogadja, 
szavazzon. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
178/2017.(IX.20.) 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 
 

1. melléklet a 178/2017. (IX.20.) határozathoz 
2.  

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

védőnő 
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi u. 2/a  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM  rendelet szerinti védőnői 
feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                
Pályázati feltételek: 

 főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

 
 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
      részletes   szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést 
kér,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         B kategóriás jogosítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György Polgármester 56/323-
001, vagy 30/228-8910 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2017 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére 
történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
adatbázisában szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : védőnői 
pályázat. A pályázatokat Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati 
határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.  
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.csepa.hu  
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 
 

d.) pályázatok elindítása 

Pintér László: közbeszerzési eljárást kell indítani a művelődési ház kivitelezésével 
kapcsolatosan. Az egyik nyílt, a másik meghívásos eljárás lesz. A közbeszerzési eljárás 
megindításához kérek hozzájárulást. 
 
Fialka György polgármester: ha egyszer volt egy fejlesztés, orvosi rendelő 15 millió forintos, 
utána 25 milliós jött. Nyílt közbeszerzésnek kell alávetni. A pályázatíró cég bonyolítja le a 
közbeszerzési eljárást. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 pályázat Csépa Község kulturális és 
tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztése megnevezésű projektekhez kapcsolódó 
beszerzési eljárást indítására tett határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot. 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
179/2017.(IX.20.) határozat 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások 
megindításáról 
 



A Képviselőtestület 
1./ kijelenti, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások 
megindításáról tárgyában Kbt. Hatálya alóli kivételek sorába tartozó, három árajánlat kérésen 
alapuló beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 
 
Műszaki ellenőri feladatok ellátására: 
-Eccober Kft., Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János út 24.  
Tel: 30/4567-008, E-mail: eccoberkft@gmail.com 
Ügyvezető: Nagy Róbert 
-Exen Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Székhely: 5000 Szolnok, 
Cseresznye u. 27., E-mail: k.aniko02@gmail.com 
Képviseli: Körmendi Sándorné 
-D+L Bau Építőipari Bt., Székhely: 5000 Szolnok, Kígyó u. 13. 
Email: dobreijozsef@upcmail.hu 
Ügyvezető: Döbrei József 
 
Projektmenedzsmenti feladatok ellátásra : 
-Nagykunságért TVN Kft., 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 
E-mail: nagykunsagerttvn@gmail.com Tel: +36-20-380-8062 
Képviseli: Unginé Gonda Mária ügyvezető 
-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 
Székhely: 5001 Szolnok, Kossuth Lajus út 2. E-mail: karancsi.tamas@jnsztfu.hu 
Képviseli:Karancsi Tamás ügyvezető 
-Mezőtúri Városfejlesztési Kft., Székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
E-mail: varosfejlesztésikft@mezutur.hu 
Képviseli: Dr. Sebestyén Katalin ügyvezető 
 
Közbeszerzői feladatok ellátására: 
-Dr. Kónya Tamás, Tel: +36 70 386 6462, e-mail: konya.ugyved@gmail.com 
-Dr. Mikola Zoltán, Tel: +36 30 505 8454, e-mail: info@drmikola.hu 
Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft, Tel: +36 202293020 
e-mail:sapi.im.iroda@gmail.com 
 
A beszerzés lebonyolítására és a legkedvezőbb ár szerinti döntés meghozatalára a testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Erről értesül:   1./ Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft Budapest 1088. József krt 17. 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása azonosító: 353208 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról 
szóló határozat-tervezetet is elfogadásra ajánlom. Az Egészségház fejlesztése, felújítása a cél. 
A felújítási munkálatokkal és az eszközök beszerzésével a betegellátás minőségét emeljük. Az 
előterjesztést és a határozati javaslatot szavazásra bocsátom! Aki elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 



 
180/2017.(IX.20.) határozat 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, azonosító: 353208, 
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról 
 
A képviselő testület 
 

1. kijelenti, hogy a önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 
azonosító: 353208, pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról 
tárgyában Kbt hatálya alóli kivételek sorába tartozó, három árajánlat kérésen alapuló 
beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

 
Műszaki ellenőri feladatok ellátására: 
 
-Eccober Kft., Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János út 24.  
Tel: 30/4567-008, E-mail: eccoberkft@gmail.com 
Ügyvezető: Nagy Róbert 
-Exen Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Székhely: 5000 Szolnok, 
Cseresznye u. 27., E-mail: k.aniko02@gmail.com 
Képviseli: Körmendi Sándorné 
-D+L Bau Építőipari Bt., Székhely: 5000 Szolnok, Kígyó u. 13. 
Email: dobreijozsef@upcmail.hu 
Ügyvezető: Döbrei József 
 
Közbeszerzői feladatok ellátására: 
 
-Dr. Kónya Tamás, Tel: +36 70 386 6462, e-mail: konya.ugyved@gmail.com 
-Dr. Mikola Zoltán, Tel: +36 30 505 8454, e-mail: info@drmikola.hu 
Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft, Tel: +36 202293020 
e-mail:sapi.im.iroda@gmail.com 
 
A beszerzés lebonyolítására és a legkedvezőbb ár szerinti döntés meghozatalára a testület a 
polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Erről értesül: 1./ Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft Budapest 1088. József krt 17. 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 

e.) feladatfinanszírozási feladatok 
Fialka György polgármester: a Közös Önkormányzati Hivataltól javaslom, kérjük vissza a 
kötelező jellegű kiadásainkat azon befizetett összeget, amely kötelező feladat 
finanszírozásunkat célozta, ezért 109/2017.(IV.27.) határozatunkat módosítani szükséges. Aki 
egyetért a javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 
 



181/2017. (IX. 20.) határozat 
109/2017 (IV.27.) önkormányzati határozat módosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzat képviselő testülete a 2017 április 27.-én megtartott közös 
testületi ülésen döntés született 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
Kunszentmárton 109/2017 (IV.27)önkormányzati határozatát módosítja az alábbiak szerint: 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul, hogy 150.000 Ft a 2016. 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzmaradványa terhére átutalásra 
kerüljön Kunszentmárton Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár JÁSZ-ÁHI/167-
60/2017 és JÁSZ-ÁHI/167/61/2017 határozatai értelmében Kunszentmárton Város 
Önkormányzatára kiszabott Csépai intézményeket érintő bírságainak megtérítésére.  

Erről értesül: 1./ Kunszentmárton Város Önkormányzata 
  2./Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi csoport Csépa 
 

f.) Auto-Level kft felajánlása 
 
Fialka György polgármester: felajánlás érkezett az Auto-Level Kft-től, mely szerint a 
tulajdonában lévő Béke u. 209. Szám alatti ingatlant önkormányzati tulajdonként felajánlja. 
Betonozott épület, nincs benne villany, a víz le van szűkítve. Nézzük meg, tehermentes-e, 
mennyi közüzemi és egyéb tartozás van rajta! Javaslom, amennyiben tehermentes, ingyen 
vegyük át, legalább szükséglakásnak megfelelő lenne úgy gondolom. 
Aki egyetért a szándéknyilatkozattal, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
182/2017. (IX. 20.) határozat 
Csépa Béke u. 209. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Auto-Level Kft felajánlását a 
tulajdonában lévő Csépa, Béke u. 209. Szám alatti, 1388 hrsz ingatlan tekintetében 
köszönettel veszi, szándékát fejezi a tulajdonjog elfogadására. 
A testület a közüzemi és egyéb tartozásokról igazolást kér, amennyiben nincs tartozás, vagy 
az minimális, a felajánlás elfogadását követően az intézkedéseket megteszi az ingatlan jogi 
rendezése tekintetében. 
 
Erről értesül: 1./ Auto Level Kft Budapest képviseletében: dr.Paulicska Tamás ügyvéd 
  Budapest, 1132, Alig u. 14. I. em. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: megköszönöm, hogy a diakónus úr megtisztelte 
ülésünket, így kölcsönösen megismerhetjük egymást.  
 
Antal András diakónus : köszönöm a meghívást. Papp Erzsébet kántor és hitoktató is 
visszajött, valamint 3-4 fő közmunkást is alkalmazni szeretnék. Lelkesen jöttem, azonban a 
Plébánia körüli zűrzavarok és jó hírnév szempontjából büntető feljelentést kellett tennem 
sikkasztás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Nulla forinttal vettem át a plébániát. A 
bölcsőde fenntartói jogot vissza kell adni. Olyan dolgok fordultak elő, ami bűncselekményét 
tényét meghaladja, de bízom benne, hogy rendeződik. Sajnálom. 



2 tanodát működtettem, a szülő be tudja hozni a gyermekét, és vigyázunk rá. Átmeneti 
megoldást keresünk, hogy a szülőknek a munkahelyüket ne kelljen feladni. 
Élelmiszerbankkal van szerződésünk, előbb-utóbb ide is le fog jutni. Már volt élelmiszer és 
ruhaosztás itt is, pozitív vélemény volt. 
Van néhány karton felnőtt pelenkánk, azt is felajánlom. Sajnálom, hogy ilyen negatív 
tapasztalataim voltak érkezésemkor, nem tudom, mennyiben befolyásolja hosszú távú 
maradásom. 
Ingyen temetek, nincs egyházadó, nincs perselyezés. Istenre bízom. Közüzemi tartozásaink is 
vannak, melyek megnehezítik a mindennapjainkat. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: indítványt teszek a képviselő testületnek, a kialakult 
helyzet miatt az önkormányzat segítse elő a plébánia működését! 
 
Fialka György polgármester: Antal András Diakónus Úr tájékoztatott a Csépai katolikus 
plébánia gazdasági helyzetéről, képviselő asszony indítványának helyt adok, javaslom, a 
kritikus helyzet enyhítésére 300. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítsunk a 
Plébánia számára. 

183/2017. (IX. 20.) határozat 
A csépai Plébánia működésének támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépai katolikus plébánia kritikus 
gazdasági helyzetére tekintettel 300. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
Plébánia számára. 

Erről értesül: 1./ Antal András Diakónus Úr Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: törvényi kötelezettségünknek eleget téve, foglalkoznunk kell a 
községi bölcsőde létrehozásáról. 
Ismételten fel kell mérni a bölcsődés korú gyermekek létszámát, meg kell keresni a szülőket, 
igénylik-e gyermekük részére a bölcsődei elhelyezést, mivel az év elején tett felhívásunkra 
egyetlen fő sem jelentkezett.  
Javaslom, hogy az egységes óvoda- bölcsőde kialakításához szükséges szakmai véleményeket 
szerezzük be, az óvodavezető tegye meg az intézkedéseket nevelési program, házirend, szmsz 
tekintetében! Javaslatot teszek az óvodában kialakítandó bölcsődei csoport kialakításához 
szükséges tervek és a költségvetés elkészítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
184/2017. (IX.20.) határozat 
Bölcsődei ellátásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Vackor Művészeti 
Óvodában kialakítandó mini bölcsőde kialakításához szükséges tervek és költségvetés 
elkészítését jóváhagyja  450.000 Ft étékben. 
 
Megkéri az óvodavezetőt, tegye meg az intézkedéseket az intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 



  2./ Havrilla Sándorné alpolgármester 
  3./ Irattár 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Csetényi Mihályné kezdeményezésére október 10-én 14 
órakor emléktábla avatási ünnepség szervezése indult. A postahivatal épületének falán kerül 
elhelyezésre az emléktábla szászi Kovách Albert első postamester emlékére. Kis 
megvendégelésre gondolt tanárnő, melyet az emléktábla avatás után könyvbemutató követ Dr. 
Barna Gábor személyében.  
Az emléktábla összege 24.900 Ft, a vendéglátás összegét nem ismerjük még. Kovácsné 
Németh Máriát szeretném felkérni egy műsor összeállítására. 
 
Fialka György polgármester: az emléktábla elkészíttetésének és egy pogácsa és üdítő 
megvendégelésnek semmi akadályát nem látom. Aki egyetért vele kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
185/2017.(IX.20.) határozat 
Emléktábla avató ünnepségről 
 
Csépa Község Önkormányzata az első postamester szászi Kovách Albert emlékére táblát 
készíttet és helyez el a postahivatal épületén 2017. 10. 10-én, Csetényi Mihályné csépai lakos 
kezdeményezésére.  
Az emléktábla és az ünnepség vendéglátás költségére a testület az önkormányzat 
költségvetéséből, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények jogcím terhére 50.000 Ft-ot 
biztosít. 
 
Erről értesül:   1./ Csetényi Mihályné Csépa, Béke u. 
  2./ Havrilla Sándorné alpolgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
  4./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Fialka György polgármester: megköszönöm diakónus úr bemutatkozását, valamint a testületi 
anyagot készítők munkáját, mellyel elősegítették nyílt ülésünkön a napirendek tárgyalását. A 
nyílt ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
       Polgármester            jegyző 


