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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. október 18-án megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Jegyző Urat, Intézményvezetőket! Az ülésen megállapítom, 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Havrilla Sándorné alpolgármester 
egészségügyi okok miatt igazoltan van távol. A tűzoltóparancsnok úr jelezte távolmaradását, 
ezért a napirendi pontot elnapolom. Javaslom, a napirendet módosítsuk, a tűzoltóság 2016. évi 
beszámolóját soron következő ülésünkön tárgyaljuk! Kérem, aki elfogadja a napirendet, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a napirendi 
pontra tett javaslatot. 
 
218/2017.(X.18.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017. október 18-ai nyílt ülés 
napirendjét módosítsuk, a tűzoltóság 2016. évi beszámolóját soron következő ülésünkön 
tárgyaljuk. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: Jó néhány program zajlott az elmúlt időszakban 27-én 
Cserkeszőlőn Boldog István országgyűlési képviselő szándékát fejezte ki, hogy a 
pályázatokon elnyert pénzösszegek minél hamarabb megvalósult beruházásokká váljanak. Ez 
nem az önkormányzatokon múlik a projekt menedzsment nem tart ott, ki lesz a kivitelező. Ez 
problémát jelent.  
28-án Boldog István fogadó óráján vettem részt, az Őszikék intézmény egyetlen kisegítő 
dolgozójára sem kaptunk normatív támogatást. A költségvetési törvény hivatkozott részeit 
átadtam képviselő úrnak, és Pogácsás Tibor államtitkár úrnak is kifejtettem, hogy be sem 
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lehet lépni a rendszerbe, mert két évig kellene megfinanszírozni. Egyébként a költségvetési 
törvénybe sincs leírva, hogyan lehet ehhez hozzájutni. 
4-én Leader ülésen voltam, ahol azt az információt kaptuk, nincsenek a pályázatok olyan 
helyzetben, hogy kiírásra kerüljenek. 
10-én a Posta falára emléktáblát helyeztünk el, és ennek az ünnepségén vettem részt. 
13-án az Idősek Napja és véradók jutalmazása zajlott le. Köszönöm a szervezőknek és 
azoknak akik ennek a napnak a sikeréhez hozzájárultak. Minden idők legnagyobb létszámával 
voltak jelen a település lakói. Ezért érdemes csinálni. 
Hulladékrekultiváció tekintetében tárgyalást folytattam, a hulladékszállítással összefüggő 
problémákat jeleztem. Nincsen időben számlázás, a számlákat késve, de felszólító módban, 
fenyegetőzve küldik ki. Nem beszélve róla, a jelenlegi szállítónak megvonták a szállítási 
lehetőségeit. Nekünk fel kellene mondani a szállítási szerződést. A törekvés az, hogy a 
jelenleg 200.000 lakos számnál maradhat meg egy olyan szolgáltató, aki ezt tovább végzi. A 
Szolnok város köré települt településekhez csatlakozunk, vagy Bács megyéhez a kérdés. 
Szelektív hulladék válogatást is szorgalmazzák, kardinális kérdéssé vált. Nincs annyi kuka, ha 
minden kuka negyedig lesz tele, milyen díjtétel alapján számláznak? Molnár Bálint 
polgármester urat megbíztuk, tájékozódjon, ha felmondják a szerződést, 6 hónapig köteles 
szállítani a jelenlegi szállító, addig új szállítót kell kijelölni. Valószínű rendkívüli ülésen, 
soron kívül kell döntenünk e témában. 
Tájékoztatom a testületet a számlánkon lévő pénzeszközeinkről. Jelenleg minden számla 
elvan utalva. Kunszentmárton felé is teljesítettük kötelezettségünket. 
A gyermekjóléti szolgálattal összefüggésben milyen módon kívánunk hozzájárulni a 
költségekhez megkeresés érkezett. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a lakosság szám arányában Csépán heti 8 órás jelenlét indokolt. 
 
Fialka György polgármester: jelenleg 4 órát vannak, a dupláját kérjük. Amennyiben 
elfogadják a polgármesteri tájékoztatót, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
 
II. Napirend 
Előterjesztés az Önkormányzati Konyha 2017. évi szabályszerűségi belső ellenőrzéséről 

 
Fialka György polgármester: A belső ellenőrzési feladatok ellátását a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a 
helyi önkormányzatok és intézményeik számára kötelező feladatként jelölte meg.  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben az Önkormányzati Konyha 
működésének és gazdálkodásának szabályszerűségének belső ellenőrzését indítványozta, 
melyet a HEXAKER Kft. 2017. szeptemberben el is végzett. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az önkormányzati konyha belső ellenőrzése lezajlott, a 
képviselő testületnek az elkészült anyagot továbbítottuk. Szabálytalanságot nem tártak fel.3 
szabályzat aktualizálására hívták fel a figyelmet. Ennek végrehajtására egy intézkedési terv 
elfogadását is javasoljuk, melyben a határidő 2018 június. Ennek az az oka, hogy egyidejűleg 
az Államkincstár is szabályszerűségi ellenőrzést végez. A két szerv által megtett javaslatok 
egyidejű elvégzése céljából. 
 
Fialka György polgármester: Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, hogy a testület a tájékoztatót 6 igen egyhangú  szavazattal elfogadta. 
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219/2017.(X.18.) határozat 
Önkormányzati Konyha működésének és gazdálkodásának szabályszerűségének belső 
ellenőrzéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Konyha működésének 
és gazdálkodásának, szabályszerűségének belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 
Csépa Község önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 
intézkedési tervet. 
Megköszöni a Hexaker Kft. munkáját. 
 
Erről értesülnek: - Fialka György polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testület tagjai, 

 
III.Napirend 
Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési feladat ellátására 
 
Fialka György polgármester: .A belső ellenőrzést Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és 
intézményeik számára kötelező feladatként jelölte meg. Az elvégzendő feladatok közé 
tartozik az éves ellenőrzési terv megalkotása. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a feladat elvégzéséhez szükséges maximum 
150.000 Ft előirányzatot a 2018. évi költségvetésébe biztosítja. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a másik határozat a 2018. évi belsőellenőrzési terv 
jóváhagyásáról szól. Az önkormányzati konyha gazdálkodását, nyilvántartások, állami 
támogatás igénybe vételét ellenőrzik. Az októberi igénylésnél tudunk korrigálni, az állami 
támogatás igénylése szempontjából, ez a célszerű. 
 
Fialka György polgármester a javaslat teljesen elfogadható részemről, kiemelt figyelemmel 
próbáljuk a témát kezelni. A 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő vizsgálatok 
elvégzésével javaslom a Hexaker Kft-ét bízza meg a testület, melyre költségvetésünkből 
150.000 Ft-ot biztosítsunk. Megállapítom a testület 6  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
a javaslatot. 
 
220/2017.(X.18.) határozat 
A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv végrehajtására külső szolgáltató kiválasztása és a 
feladat ellátás forrásának megjelölése 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési 
ütemtervben szereplő vizsgálatok végrehajtásával a Hexaker Kft-t bízza meg.  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a feladat elvégzéséhez szükséges 
maximum 150.000 előirányzatot a 2018. évi költségvetésébe biztosítja. 
 
A Hexaker Kft-vel tárgyalásokat kell kezdeményezni a szerződés 
elkészítése érdekében. 

Felelős: Berényi Veronika 
Határidő: 2018. június 30. 
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Erről értesülnek:             - Fialka György polgármester, 
  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testületi tagok, 

 
Fialka György polgármester javaslom, hogy a csépai kirendeltségnél és az önkormányzatnál 
jövő ében tartandó ellenőrzések belső ellenőrzési tervét az írásos anyagnak megfelelően 
hagyja jóvá a testület! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 
 
221/2017.(X.18.) határozat 
a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltségénél és az Önkormányzatnál 2018. évben tartandó ellenőrzésekről 
szóló belső ellenőrzési tervét az alábbiakban hagyja jóvá. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testületet szükség esetén azonnal, de legalább 
egyszer az éves ellenőrzési jelentésben kell tájékoztatni. 
 
2018. évben az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 
 
Az Önkormányzati Konyha állami támogatásának ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés célja: Az Önkormányzati Konyha gazdálkodásának ellenőrzése. 

Annak megállapítása, hogy az állami támogatás 

igénybevételének elszámolásához, a költségvetési törvényben 

meghatározott mutatószámokhoz kapcsolódó analitikus 

nyilvántartások szabályszerű vezetése biztosított volt-e, illetve 

a létszám és bérgazdálkodás törvényi előírásoknak megfelel-e. 

Az ellenőrzés tárgya: Dokumentumokon alapuló, utólagos gazdálkodási  
ellenőrzés. 
 

Az ellenőrzés terjedelme: 2018. költségvetési év 
Az ellenőrzött időszak: 2018. év (8 hónap) 
Azonosított kockázati tényezők: jogszabályi környezet változása, közvélemény érzékenysége, 

pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 
Az ellenőrzés ütemezése: jelentés: 2018. 
Vizsgált intézmények: - Önkormányzati Konyha 
 
Egy esetleges célellenőrzésre bármikor sor kerülhet.  
 
Erről értesülnek: - Fialka György polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
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  - Képviselő-testületi tagok, 
 
IV. Napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerződés 
alapján) 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: tavaly döntöttünk a közszolgáltatási szerződés megkötéséről a 
Laki-Gazda Kft-vel. Kötelező biztosítanunk ezt a közszolgáltatást. A szerződést a Felek 
minden év november 30-igfelülvizsgálják. A Laki-Gazda Kft nyilatkozata szerint 2017-2018. 
évben nem módosítják a szerződésben foglalt árakat, ezért javaslom az érvényben lévő 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyását! 
 
Fialka György polgármester: Más hozzászólás javaslat nem lévén, megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 
222/2017.(X.18.) határozat 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést felülvizsgálta, elfogadásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződést változatlan adattartalommal jóváhagyja a 
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (6065 
Lakitelek, Széchenyi krt. 48., adószám: 14373615-2-03, KÜJ: 102 905 065, KTJ: 102 289 
911,). 
Erről értesül:   1./ Laki-Gazda Kft Lakitelek, Széchenyi krt 48. 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
  3./  Pénzügyi Csoport Csépa 
 
V. Egyebek 
 
Varjasi Ferenc képviselő: sajnos az ivóvízminőség javító program szereplői elvonultak, és 
minden maradt a régiben. Darabos Gyulával beszéltem, őket más munkára vezényelték. 

-  A Bajcsy út és Arany János út szilárd burkolatát rendbe hozni nem sikerült. 
- Csőtörés volt a Bajcsy úton, csak az egyiket csinálták meg, hiába szóltam, azt 

mondták, nekik nem mondták. 
- Tiszta hypót iszunk, a víz minősége rettenetes. Az mondták van technológiája és 

szakaszonként teszik bele a fertőtlenítőt, de az az információm, hogy mind az összes 
mennyiséget egyszerre Csépán teszik bele. Technikailag kivitelezhető lenne, hogy 
Tiszainokán is rakjanak bele, ne csak itt. 

- Az Arany János út sarkán lévő házban, ahol a mosóvíz folyt olyan károk keletkeztek, 
hogy kártérítést ígértek. Ezt sem teljesítették, de elismerték. 

Javaslom, hogy tegyünk észrevételt, hogy változtassanak a technológián, javuljon a víz 
élvezeti értéke. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: ihatatlan a víz. A mosdókagylók, WC tartályok tisztítását 
már sajnos nem kell végeznünk, az öblítő vízben benne van a vegyszer. 
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Fialka György polgármester: a csőtörést és a beruházási munkálatokat nem szabad 
összekeverni. Testületi határozatot hozzunk, melyben követeljük, hogy legyen rendbe téve az 
általunk már többször jelzett probléma, a beruházási munkálatokból eredő károk. 
Kérjük az ivóvíz fertőtlenítési technológiájának és végrehajtásának felülvizsgálatát. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
223/2017.(X.18.) határozat 
Ivóvízminőségjavító program végrehajtásából eredő károk jelzéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete bejelenti a településen ivóvízminőség 
javító programból eredő munkálatok után keletkezett károk javításának igényét. 

- Felkéri Molnár Bálint elnök urat, hogy a korábban már levélben is jelzett, a beruházási 
munkálatokból adódó út javítási kárigényt (Bajcsy, Arany János, Kossuth út érintett 
szakasza) szíveskedjen jelezni beruházónak és a szükséges munkálatokat elvégeztetni! 

- Kérjük intézkedését, miután az Arany János u. 1. szám alatti ingatlanra a mosatásból 
eredő (beruházó által is jogosnak ítélt) kártérítés örökösök részére történő megfizetése 
nem történt meg! 

- Kérjük az ivóvíz fertőtlenítési technológiájának és végrehajtásának felülvizsgálatát, 
mivel állandó lakossági jelzések szerint az ivóvíz élvezhetetlen a túladagolt 
fertőtlenítő (hypo) miatt! 

 
Erről értesül: 1./ Ivóvízminőség Javító Program Társulás Elnöke Molnár Bálint Úr 
   2./ Képviselő testület tagjai 

 
Fialka György polgármester: Ahhoz, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a 
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási társulás közös hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
tartson fenn a testületünk hozzájárulása kell. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának 
tagjaként a Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségi Társulással közösen 
tulajdonolt üzletrészből javaslom, 100.000 Ft névértéken vásároljunk üzletrészt. Aki 
jóváhagyja, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta a javaslatot. 
 
224/2017.(X.18.) határozat 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának üzletrész vásárlása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közös 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tartson fent. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása a Szolnok Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségi Társulással 
közösen tulajdonolt üzletrészéből 100.000 Ft összértékű üzletrészt névértéken megvásároljon. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Fialka György polgármester 
  Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
Erről értesül: 1./ Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
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Varjasi Ferenc képviselő: a bölcsőde bezárásával kapcsolatban jó lenne tájékoztatni a 
lakosságot. 
 
Antal András diakónus: az ügy nyomozati szakban van. Jövő hét kedden a működési engedély 
törlő határozat kérelmet adom be. 
 
Pigniczki Árpád Képviselő: az október 23-ai ülés délutáni órában van, a dolgozók nem tudnak 
elmenni az időpont miatt. Augusztus 20. is délelőtti időpontban volt. 
 
Fialka György polgármester: a testület határozatban fogadta el önkormányzati ünnepségei 
időpontját. A lehetőség nyitott, jövő évi rendezvénytervünk elfogadásakor figyelemmel kell 
erre lenni. Megköszönöm aktivitásukat, a nyílt ülést bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
 Polgármester        jegyző 


