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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. november 22-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester  
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő (később érkezik) 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, kirendeltségvezető Asszonyt! Az ülésen 
megállapítom, 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Pintér 
Csaba Gábor képviselő igazoltan van távol, Szabó Károlyné munkahelyi elfoglaltság miatt 
később érkezik. Külön köszöntöm Balla István tü.őrnagy Parancsnokhelyettes urat, meghívott 
vendégünket! 
Kérésére a napirendi pontokat javaslom felcserélni egyéb elfoglaltsága miatt első 
napirendként tárgyaljuk a tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót! Az ülésen a 
meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek javaslatot, sorrendiségében történne csak 
változás.  
 
1./Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Földi Zsolt tü. alezredes 
2./Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
3./Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
4./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló 7/2016. (V.20.)  rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
5./Előterjesztés 2017. évi I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
a többi változatlan sorrendben: 
6./Beszámoló 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról 
 
7./Tájékoztató az Vackor Művészeti Óvoda működéséről, az intézményben folyó munkáról 
            Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 



 
8./Tájékoztató a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról, annak tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
9./ Tájékoztató a 2017. évi képviselői tevékenységről 
 Előterjesztő: Önkormányzati Képviselők 
 
10./Egyebek 

Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot. 
 
220/2017.(XI.22.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. november 22-ei kívüli ülés 
napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
munkájáról 

 
Fialka György polgármester köszöntöm parancsnokhelyettes urat, szóbeli kiegészítést kíván-e 
tenni: 
 
Balla István tü őrgy: Az éves beszámolót megkapták, a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves 
munkája rögzítve van a beszámolóban. Pár évvel ezelőtt néhány balesetről beszéltünk, 
tűzesetek csökkentek az OTSZ-előírásait betartó magánszemélyek, gazdálkodók pozitív 
hozzáállásának eredményeként. A műszaki mentések száma megnövekedett. Tiszaföldvár is 
hozzánk tartozik. Közel 140 műszaki mentés, 104 tűzesethez az arány. 2 m2 avar tűz 
gyakorlatilag ugyanúgy van dokumentálva, mint a legnagyobb esemény. Nagyon fontos, 
extrém időjárás miatt egy-egy települést képes érinteni. Viharos szél, olyan eső, ami 
tönkreteszi a gépjárműveket, fákat csavar ki. Megindult a propaganda a lakosság tűzgyújtás 
veszélyére való figyelmeztetéssel. Kérjük, a nyári fesztiválok időpontjának meghatározása 
előtt az időjárás előrejelzést nézzék meg. Egy vihar kapcsán 24 óra alatt 30 káreset volt.  
A területünkön jelzett időszakban 44 műszaki mentés volt. A 442-es út veszélyes szakasz. 
Annyit vonultunk helyszínre, mint Karcag. 
 
(Szabó Károlyné képviselő megérkezett) 
 
Most egyre több baleset van, nemcsak a figyelmetlenség, az utak rossz állapota miatt is. Van 
aki merészebben vezet. Sokszor a gépjármű műszaki állapota miatt nem tudja a fékutat 
megtartani. Sok munkánk van, de a településekért vagyunk, próbáljuk megoldani. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a lakosság egyénileg poroltóval nyújt segítséget egy 
tűzesetnél. Van-e megoldás, hogy ne saját számlán töltse újra? 
 



Balla István tü.őrgy: amennyiben a saját készülékét használja, a biztosító felé kell jelezni, az 
igazolást mi kiadjuk.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az írásos anyagot a kiegészítéssel kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
tájékoztatót. A képviselő testület megköszöni a tájékoztatót, és tűzoltóság 2016. évi munkáját. 
  
221/2017. (XI.22.) határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága beszámolójának elfogadásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A Képviselő- testület megköszöni, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
tájékoztatását és munkáját. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
 

II. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: október 20-án az 1956. október 23-ai eseményekről emlékeztünk 
meg községi ünnepség keretében. 
23-án a KÖTIVIZIG tárgyaláson a vidék vízháztartását vizsgáltuk, a téli vízállási szint 
beállása tekintetében. Árvízvédelmi okok miatt le kell engedni a vizet. 
25-én Kunszentmártonban lakossági fórumot tartott Boldog István országgyűlési képviselő, 
melyen részt vettem. 
Szolnokon a Garden Hotelben EU összejövetelen vettem részt, az eu országok 
élelmiszerkészletének problémakörébe belevonja a Közép-Tisza és annak vidékét, az 
élelmiszertermelés hatékonysága miatt. 
Az öntözési kultúra jobb eredményeket tud hozni. Készült egy tanulmány, 
élelmiszertermelésbe hogyan tudna részt venni térségünk. 
November 2-án és 10-én  Kétpón Boldog István országgyűlési képviselő úrnál voltam 
megbeszélésen. 
Közben a Kincstárnál voltunk több alkalommal a fel nem használt normatívák 
visszamondásával kapcsolatban. A gyermekétkeztetés vonatkozásában 5.200.000 Ft  
normatívát kellett  lemondani, amit nem tudtunk felhasználni. A közétkeztetés belső költség 
szerkezeten kell változtatni, a beszerzési árak milyen szinten vannak, meg kell vizsgálni. A 
gyermekétkeztetés, közétkeztetés közötti rezsiköltség megosztása mért adatok alapján 
történik-e? 
Szeretnék két munkatársat megkérni, hogy ezeket a kérdéskört vegye a hóna alá. Havrilla 
Sándorné alpolgármester asszonyt és Berényi Veronika kirendeltségvezetőt kérem, hogy ezt a 
munkát vállalja fel! Két hétnél nem szabad több időt rászánni. Én minden segítséget megadok 
ehhez a munkához. A pénzügyi helyzet jelen pillanatban: az önkormányzat számláján 7 millió 



forint van. 4 millió a szociális tűzifa leutalt aránya, 2 millió a művelődési ház pályázat itt lévő 
pénzeszköze. Még 1 millió mozdítható ebben a hónapban. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: vízügy beszámoló egy időben lehetett hallani arról, hogy a déli 
szakaszon is terveztek kiépíteni víztározót. 
 
Fialka György polgármester: Nagykörű felett 2 kialakítása van napirenden. Ezeket a 
víztározókat olyan szükség víztározóknak építik ki, amely az élőhely fejlesztés célkitűzéssel 
összhangban van. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: költségvetés felhasználásra kapcsán elmondom, hogy fel 
nem használásból eredő problémák vezetői megbeszélés témája lehetne. Átlag normatívával, 
vagy tény normatívával kell számolni. Bizonyos sorok eltűnnek. Egy tollvonással 1,7 millió 
tűnt el az óvodánál. 
Gyermekétkeztetés normatíva tekintetében az országgyűlési képviselő tudna segíteni, hol 
keressük, a belső adatok hol jelennek meg? A költségvetés megalapozása, normatíva igénylés 
honnan látszik? 
 
Fialka György polgármester: az intézményvezető legyen naprakész. Októberben van esélye, 
hogy normatívát lemondjon valaki. Először elköltöm a pénzt, utána lemondom. Ez így nem 
megy. 
A konyha 3 millióval túlment, a bevétel elmaradt. Az önkormányzatnak az adóbevételből kell 
hozzátenni. Az önkormányzat veszteséges tevékenységet nem folytathat. A képviselő 
testületnek arra vigyázni kell, hogy az önkormányzat ilyen szinten nehogy veszteséges legyen. 
Az intézmények életébe csak akkor szól bele, ha akkora hiányosságot lát. 
Megkérdezem a polgármesteri tájékoztatót a testület elfogadja-e? Amennyiben elfogadja 
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
tájékoztatót. 
 

III. Napirend 
Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rendelet 
megalkotására 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: BM pályázattal 3,8 millió támogatást kaptunk, a 
támogató okirat írja elő, hogy önkormányzati rendeletet kell alkotni. A pályázati kiírás azt is 
nevesíti, hogy előnyben kit kell részesíteni, melyet a rendeletbe bele is foglaltunk. 
c.) pontban és az e.) pontban ismétlés van, ezt a kivetítőn látható, más színnel jelöltem. 
A kérelem adatlap nem változik, mind a két beszerzési helyről származó tűzifára szól. 
A múlt évihez képest a jövedelemhatár változott, a nyugdíjminimum 400 % át nem haladhatja 
meg, ami 114.000 Ft. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, a 4 §. (2) bek e) pont húzzuk ki, c) pont halmozottan 
szó maradjon ki. Rendhagyó évet fogunk magunk mögött tudni. A rendes állami tűzifa 
támogatáson kívül pótlólagos 120 m3 fát Cegléd Közútkezelőtől megrendeltünk. Ebben az 
évben kértem leszállítani. Erre tartalékoltunk ekkora összeget. A cél jó. Két cégtől ígéretet 
kaptunk. A közútkezelővel aláírt szerződést várjuk. A fuvaros megvan. Pusztavacsról 202 m3 
fa várható. Valószínűleg rendkívüli testületi ülésen kell nevesíteni a támogatásban 
részesülőket, kérem, számítsanak rá! 



Aki egyetért a rendelet-tervezet jelen módosítási javaslatával, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a tűzifa rendeletét. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (XI.23) rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csépa Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 7 napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 
jogosultságot igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

3.§ 
 
A támogatás iránti kérelmet a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségén lehet benyújtani az 1. számú melléklet kitöltésével.  

 
4.§ 

 
(1) A szociális célú tűzifa ellátásra való jogosultságról a képviselő-testület határozattal dönt. 
(2) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni: 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeni formában történő nyújtására - települési támogatásra ( egy támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,  



b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 
d) egyedül élő nyugdíjas 
 

 
5.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018. március 31-én hatályát veszti. 
 
Csépa, 2017. november 
 
   
 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
    Polgármester       jegyző 



 
1. számú melléklet a 16/2017. (XI. 23.) rendelethez 

 
 

Szociális tűzifa igénylő lap 
/ beadási határidő: 2017. december 07. / 

 
 
 
Név   ……………………………………………………… 
Születési neve ……………………………………………………… 
Anyja neve  …………………………………………………………. 
Születési hely, idő ………………………………………………………….. 
Lakcím  Csépa, …………………………utca…………..szám 
 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 

 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg a 114.000 forintot. / jövedelem igazolásokat mellékelni kell az 
igénylőlaphoz / 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges 
tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, 2017. november …….. 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
* A megfelelő rész aláhúzandó 



 
IV. Napirend 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló 7/2016. (V.20.)  rendelet módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: szociális rendeletünk módosítására azért van szükség, 
hogy ne csak a romos épület eltakarítását célozzuk meg, hanem az életveszély elhárítására is 
igényelhető legyen ez az összeg. Sajnos, családok kerülnek olyan helyzetbe, hogy saját erőből 
az ingatlanuknál e munkálatot nem tudják elvégeztetni 10 §. (1) bek. Az életveszély elhárítása 
megtörtént, ezt ellenőrizni kell ezt a 10. §. (5) bekezdés rögzíti. 
A karácsonyi csomag természetbeni támogatás. a- és b variációt tettünk az előterjesztésbe, 
úgy szeretnénk megfogalmazni a rendeletünket, hogy minél szélesebb körben hozzájussanak. 
A b variáció látszik egyszerűbbnek. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a b.) variáció jóváhagyásával, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a javaslattal. 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017.(XI.22.) 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: 

1. § 
A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a 
személyes gondoskodásról szóló 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
"(1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő elhanyagolt, 
gondozatlan ingatlanon lévő romos épület elbontására, romeltakarításra, a 
mindenkori lakhatás biztosítása céljából, az esetleges életveszély elhárítására 
igényelhető és az ezzel kapcsolatos költségekre." 

 
2.§ 

A R. 10. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a támogatással érintett 
ingatlanon lévő romos épületet igazolt módon elbontotta és a rom eltakarítása illetve 
az életveszély elhárítása megtörtént. A bontási és romeltakarítási munka elvégzését 
helyszíni szemle keretében a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.  

 
 



3.§ 
"11/B. § Karácsonyi csomag 

 
(1) A képviselő testület a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak 
hivatalból karácsonyi csomag támogatást állapíthat meg. A támogatás lakóingatlanonként 
évente egy alkalommal egy jogosult részére adható. A természetbeni támogatás – az 
önkormányzat éves költségvetésének függvényében a képviselő-testület döntésével 
meghatározott mértékben kerül meghatározásra. 
(2) A támogatás formája élelmiszer csomag. 
(3) A karácsonyi csomag értéke maximum 5.000 Ft/ ingatlan. 

4.§. 
 
A R. a következő 11/B. §-al egészül ki: 

 
11/C. Szociális tűzifa 

 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 7 napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 
jogosultságot igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
(7) A szociális tűzifa igénylő lapot e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani. 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján 2017. november 22-én 16 órakor lép hatályba 
Csépa, 2017. november 
 
 Fialka György      DR. Hoffmann Zsolt 
             Polgármester        jegyző 
 



 
 

 
17/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 

 
Szociális tűzifa igénylő lap 
2017. december 7 napjáig 

 
 
Név   ……………………………………………………… 
Születési neve ……………………………………………………… 
Anyja neve  …………………………………………………………. 
Születési hely, idő ………………………………………………………….. 
Lakcím  Csépa, …………………………utca…………..szám 
 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 

 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg a 114.000 forintot. / jövedelem igazolásokat mellékelni kell az 
igénylőlaphoz / 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges 
tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, 2017. november …….. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
* A megfelelő rész aláhúzandó 



 
V. Napirend 

Előterjesztés 2017. évi I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 

Kovácsné Németh Mária pü biz. elnöke: a pénzügyi bizottság részéről kérésem a pénzügyi 
szakemberek tájékoztatót adjanak a testületnek. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a költségvetési rendelet módosításról szól az előterjesztés. 
Negyedévenként szoktuk módosítani. Alapvetően 5 ok miatt lehet ezt megtenni. A központi 
költségvetési fejezet módosítás érkezése miatt, korábbi képviselőtestületi döntések átvezetése 
miatt, intézményvezetők által kezdeményezett változás, létszám változás, egyéb előirányzat 
változás.   
Két intézmény felújításra kaptunk támogatást. Bérpótlékok jelennek meg. Intézményi szinten 
kezdeményezett átvezetésekre kerül sor. Az előterjesztésben meg lett jelölve, melyek 
módosultak és miért. 
 
Fialka György polgármester: az orvosi rendelő 24 millió, a könyvtár 2,99 millió, 1,4 millió az 
intézményi dolgozók bérkiegészítése. 
Megkérdezem, a válasz elegendő volt-e? 
Igen, ezért kérem a testületet amennyiben elfogadja a költségvetési rendelet módosítására tett 
javaslatot, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2017. (XI.23.) 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: 
 
 
 

474 397 E Ft Költségvetési bevétellel 
474 397 E Ft Költségvetési kiadással 
           0 E Ft Költségvetési hiánnyal 



           0 E Ft 
           0 E Ft 

- 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 

 
 
 

VI. Napirend 

Beszámoló 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról 
 

Fialka György polgármester: kiadás-bevétel oldalon likviditási probléma nem merült fel a 
működés vonatkozásában. Minden előirányzathoz a teljesítés %-hoz hozzátették az 
előterjesztésben a kolléganők. A múlt évvégéhez közeledünk, azért nem teljes mértékben 
látszanak a helyi adóbevételek. I-III. negyedév a módosított előirányzathoz képest viszonylag 
jól teljesült. Közel időarányos. 
Pigniczki Árpád képviselő: be lehet-e vezetni, ez a plusz adat, ami a viszonyítás, a jövőben is 
mindig megjelenjen? Könnyebb áttekinteni. 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: érezzük megreformálni szükséges a költségvetési rendelet 
előterjesztéseket. Átláthatóbb lesz a jövőben, így hozzuk a testület elé. 
Fialka György polgármester: kérem a testületet amennyiben elfogadja a negyedéves 
gazdálkodásról szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

 

222/2017.(XI.22.) határozat 

Csépa Községi Önkormányzat 2017. III. névi gazdálkodásról 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a 2017. III. negyedévi 
beszámolót, és azt elfogadta. 
Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 
2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 
4/ Képviselő-testület 
 

VII. Napirend 
Tájékoztató az Vackor Művészeti Óvoda működéséről, az intézményben folyó 
munkáról 

 
Havrilla Sándorné alpolgármester: 2017/2018. évi munkatervet is elhoztam. Gyermekvédelmi 
munkaterv, adatvédelmi munkaterv nem került elküldésre az előterjesztés anyagával. A 
mellékletek megtekinthetőek.  
Az idén több ellenőrzésen vettem részt, március 14-én intézményvezetői tanfelügyeleti 
ellenőrzés volt. Pozitív véleményezéssel zárult. Az oktatási hivatal szakértőkkel értékeltette a 
munkát, részletes háttéranyagot megtekinthetik az óvodában. 
Két lépcsőben az egész óvodát ellenőrizték, melyre felkészültünk. Várhatóan megfelelünk a 
jogszabályi előírásoknak. A normatíva felhasználás ellenőrzés során megállapításra került, 
SNI gyerekek szakértői véleményét késve küldték meg. Ebből adódik a normatíva eltérésünk, 
két gyereket vettek csak figyelembe. 
Összes visszafizetésünk 670.000 Ft-ra tehető.  
A munkatervben különösebb változás nincs, állandó program, a köznevelési törvény szerint 
került beterjesztésre. Továbbképzéseken részt vettünk, valószínűleg az oktatási minisztérium 
hivatali ügyintézőn keresztül kapjuk meg a támogatást. 
Örvendetes, hogy nem csökken az óvodai létszám, 78 gyerekre igényeltünk támogatást. 3 SNI 
gyerekre szabályos a szerződés. A kincstári ellenőrzésből leszűrtük a tapasztalatokat. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az anyagot jó volt olvasni. Számomra jó a betekintés  az 
intézmények életébe, az idősek otthona is jó tapasztalat volt. A március 15-ei beszédemben is 
elmondtam, hogy az óvodában a család jó kezekben van. A bölcsődei felmérésről lehet-e 
tudni valamit? 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: elkészítettük a felmérést a kincstárnak kellett megküldeni, 
az a szabály, hogy 40 fő feletti (adott év januárban 3 év alatti gyereklétszám) esetén az 
önkormányzat köteles családi mini bölcsődét létrehozni. Kis átalakítással az óvoda épületében 
7 kisgyereknek adunk helyet, akik betöltötték a 2 évet. Reálisnak látszó, működtethető 
csoportot alakítunk ki. 2,5 személy bérét támogatja a kincstár. Minden évben kiírnak 
pályázatot, támogatják a kialakítását. Már elkülönített a képviselő testület 400.000 Ft-ot erre a 
célra. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm a szóbeli kiegészítést és a tájékoztatót. Aki elfogadja 
a beszámolót a Vackor Művészeti Óvodában folyó munkáról, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a beszámoló elfogadására 
tett javaslattal. 
 
 

223/2017. (XI.22.) határozat 
A Vackor Művészeti Óvodában folyó munkáról 



 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Vackor Művészeti Óvoda 
feladat-ellátásáról szóló tájékozatót tudomásul veszi, és elismeri az intézményben 
dolgozók szakmai munkáját. 
 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
   3./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
VIII. Napirend 
Tájékoztató a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról, annak tapasztalatairól 

 
Fialka György polgármester: van-e szóbeli kiegészítés az írásos anyaghoz? Nincs. A 
képviselők, részéről kérdés? Hozzászólás? Nincs 
Aki elfogadja a Végső Nyugalom kft tájékoztatóját a temető üzemeltetési feladatainak 
ellátásáról, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót, és az előterjesztett határozati javaslatot. 
 
224/2017. (XI.22.) határozat 
a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Temető üzemeltetési feladatainak 
ellátását végző Végső Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. beszámolójának 
elfogadásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Végső 
Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. tevékenységéről szóló beszámolót. 
Az üzemeltetőnek feladatai ellátása során a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítania: 

- a temetőkapu nyitására, zárására  
- a ravatalozó rendszeres takarítására, tisztántartására és belső rendjére 
- a ravatalozó és a halott hűtő felszerelési és berendezési tárgyainak rendszeres 
karbantartására, javítására, az elhasználódott berendezési tárgyak, ravatalozási kellékek, 
díszek pótlására 

 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Végső Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 

 
IX. Napirend 
Tájékoztató a 2017. évi képviselői tevékenységről 
 

Fialka György polgármester:mindenki el tudta a másik képviselő beszámolóját olvasni? 
Kaptunk visszajelzést, hogy volt képviselő akinek nem sikerült. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: elfogadtunk egy munkatervet, amiben meg vannak 
határozva, mikor vannak a testületi ülések, és milyen napirendeket tervezünk. A meghívót 
postai úton is megkapjuk. Mindenkinek módjában áll jelezni, ha elektronikus úton valami 
nem érkezett meg. 
 



Fialka György polgármester: megköszönöm, hogy papírra vetették a képviselők a 
munkájukról szóló beszámolót. Ebben az évben lesz még közmeghallgatás.  
A negatív és pozitív dolgoktól egyaránt szólnunk kell. Volt intézményértékelés, vannak jó 
dolgok is, működőképesek vagyunk, takarékosak vagyunk. Települési szempontból fontos, 
hogy legyünk kreatívak. Képviselő társaim, köszönöm a munkátokat! Aki elfogadja a 
tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az 
írásos anyagot. 

 
225/2017.(XI.22.) határozat 
Képviselői tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a képviselők 2017. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
X. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: problémás eset, a napelemek kivitelezése szakszerűtlen. Az 
önkormányzat többszöri levél, és telefon megkeresésére sem tudtunk eljárni. Javaslom Dr. 
Vincze Gyula megbízását, és fogjuk perbe a kivitelezőt, járjon el az ügyben! 
Aki elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

226/2017.(XI.22.) sz. határozat 
ügyvédi megbízásról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megbízza Dr. Vincze Gyula 
Szolnok, Kossuth tér 5 szám alatti ügyvédet, hogy az önkormányzat udvarán 
felépített és elhelyezett napelemek kivitelezésével és jótállásával kapcsolatos 
perben az önkormányzatot képviselje, nevében eljárjon Rosettum Kft 
Kecskemét, Külső Matkói u. 101.kivitelezővel szemben. 
A megbízási szerződés megkötésével a testület Fialka György polgármestert 
bízza meg. 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Vincze Gyula ügyvéd 
   2./ Képviselő Testület tagjai 
   3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 

Fialka György polgármester: előző ülésen az ingatlan felajánlását térítésmentesen megtette az 
Autó-Level Kft. A Csépa Béke u. 209. szám alatti ingatlanra vonatkozó felajánláshoz kértük a 
nullás számlák becsatolását. A szerződés aláírásáig ezt beszerzik - tájékoztattak telefonon- 
amennyiben tartozás van, azt kirendezik. 
Kérem  testület jóváhagyását a felajánlás elfogadására megtehessünk intézkedésünket! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

227/2017.(XI.22.) sz határozat 
Béke u.209. szám alatti ingatlan tulajdonjogának felajálásáról 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AUTÓ-LEVEL 
Kft részéről, a tulajdonában lévő Csépa, Béke u. 209. szám alatti ingatlan 
térítésmentes felajánlását Csépa Önkormányzata javára. 
A tulajdonos Autó-Level Kft kötelezi magát, az ingatlanon esetlegesen fennálló 
közüzemi és egyéb tartozások rendezésére, és a tulajdonjogot tehermentesen adja 
át. Erről a szükséges igazolást becsatolja. 
Csépa Önkormányzata felkéri Lantosné Dr. Szabó Erika ügyvédnőt az adásvételi 
szerződés elkészítésével. 
Az önkormányzat felhatalmazza Fialka György polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírásával. 
 
Erről értesül: 1./ Auto-Level Kft Budapest 
   2./ Lantosné Dr. Szabó Erika Csépa 
   3./ Képviselő testület tagjai Csépa 
 

Fialka György polgármester: örültem Pigniczki képviselő úr előterjesztésének. Lovas Attila a 
KÖTIVIZIG-től jelezte részvételi szándékukat egy csapattal. Az előző túra szervezésének a 
tapasztalatait áttekintve javaslom Pigniczki Árpád és Pintér Csaba képviselők megbízását e 
program lebonyolításával! Természetesen az önkormányzat és a hivatal részéről minden 
segítséget megadunk. 
Aki egyetért az emléktúra szervezésének és lebonyolításának feladatával kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 

228/2017.(XI.22.) sz határozat 
Tiszazugi Árvízi Emléktúra 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 2018. évben  a Tiszazugi 
Árvízi Emléktúrát rendez. A szervezési, és lebonyolítási feladatokra felkéri 
Pigniczki Árpád és Pintér Csaba képviselő urakat. 
 
 
2018. januári ülésére megkéri a szervezőket, hogy részletes programmal 
mellékelt előterjesztést szíveskedjenek tenni. 
Határidő: 2018. január 15. 
Felelős: Pigniczki Árpád és Pintér Csaba képviselők 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

 
Fialka György polgármester: település arculati kézikönyv elfogadásának előkészítésével 
kapcsolatos lakossági fórum lesz november 29-én 9 órakor. 
December 13-án 14 órakor közmeghallgatás. Kérem a képviselőket ezeken a rendezvényeken 
szíveskedjenek részt venni!  
Köszönöm a nyílt ülésen részvételüket, a munkánkat rövid szünet után zárt ülésen folytatjuk. 
 

kmf. 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
          polgármester    jegyző 


