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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. december 20-án megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester 
Kovácsné Németh Mária képviselő  

   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
Varjasi Ferenc   képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol:  Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Az ülésen megállapítom, 4 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Soron kívüli ülésünkre egyetlen 
napirendet javasolok, a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására teszek javaslatot. 
Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot. 
 
475/2017.(XII.20.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. december 20-ai soron kívüli 
ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 

I. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete 
módosítására 

 
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendeletét 
módosítani szükséges. A közzététel szabályai kerültek pontosításra, a lakosság minél 
szélesebb körű tájékoztatása céljából. 
Aki egyetért az SZMSZ módosításával kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 



 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
A szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelet 30. § 
(4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
"(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel valósul meg.  
 
(5) A képviselő-testületi döntései nyilvánosak. A képviselő-testület döntéseit az 
önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A döntések a községi könyvtárban és az 
önkormányzat hivatali helyiségében megtekinthetők. Közzététel során gondoskodni kell a 
személyes adatok védelméről a közérdekből nyilvános adatok figyelembe vételével. " 

 
2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2017.december 
 
 
 
 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet hatályba lépésének napja: 
 
 
 
2017. december 21. 
 
 
 
 DR. Hoffmann Zsolt 
              jegyző 



 
II. Napirend 

Előterjesztés Csépa települési arculati kézikönyv elfogadásáról 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Csépa 
Község Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.  
Aki egyetért az Arculati kézikönyv elfogadásával kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 
igen szavazattal a testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 
 
476/2017. (XII.20.) határozat 
Csépa településképi arculati kézikönyv elfogadásáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ÖR 
rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint, a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális 
Örökség Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a 
településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékeltét képező „Csépa Településképi 
Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja. 
 
Erről értesül:  1./ Kiszelovics Ildikó Szolnok főépítész 
  2./ Csépa Község Önkormányzat 
 
III. napirend 
Előterjesztés  Csépa községi védőnő álláshely pályázatának elbírálására, és pályázat 
meghirdetése védőnő munkakör betöltésére 
 
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete védőnői 
álláshely pályázatot írt ki 2017. szeptember 20-ai ülésén. A védőnői szolgálat ellátása 
eredményes pályázat benyújtásáig helyettesítéssel megoldott, a tiszakürti védőnő vállalta ezt a 
feladatot. A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 30. volt. Fenti határidőig 
egyetlen pályázat sem érkezett. Javaslom, hogy a Képviselő testület írjon ki új pályázatot a 
védőnői munkakör betöltésére 
 
Aki egyetért a védőnői pályázat kiírásával kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 



 
477/2017. (XII.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 477/2017. (IX.20.) határozathoz 

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: a pályázat sikeres elbírálást követően 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 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: ………/2018 , 
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: 2018.január 



 
IV. napirend 
Határozati javaslat Tiszasas-Csépa-Szelevény szennyvíz hálózatra vonatkozó 
megállapodás elfogadásáról 
 
 
Fialka György polgármester: A Környezetvédelmi Hatóság megkeresése kapcsán szükséges 

az alábbi megállapodás tervezetet elfogadni. 

 
 
Aki egyetért a megállapodással kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 
 
478/2017. (XII.20.) határozat 
Tiszasas-Csépa-Szelevény szennyvíz hálózatra vonatkozó megállapodás elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tiszasas-Csépa-
Szelevény szennyvíz hálózat vonatkozásában készült megállapodást a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester jegyző 

MEGÁLLAPODÁS  
 

Tiszasas Község Önkormányzata 
Székhelye:   … 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 
Csépa Község Önkormányzata 
Székhelye:   …. 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 



Szelevény Község Önkormányzata 
Székhelye:   … 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 
 
mint Ellátásért felelősök (a továbbiakban Ellátásért felelősök) között alulírott helyen és napon 
az alábbiak szerint: 
1. Ellátásért felelősök a közműves szennyvízelvezetést és –tisztítást biztosító 21-21494-1-

003-00-14 azonosító számú víziközmű-rendszerrel (továbbiakban víziközmű-rendszer) 
kapcsolatos képviseletre vonatkozóan kötik jelen megállapodást.  

2. Ellátásért felelősök kijelentik, hogy jelen Megállapodás megkötésével tesznek eleget a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 5/G. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségüknek. Ellátásért felelősök egyező akarattal 
Tiszasas Község Önkormányzatát (továbbiakban Gesztor) jelölik ki, mint 
képviseletükben eljáró Ellátásért felelőst. 

3. A Víziközmű-rendszer a Vksztv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
Ellátásért felelősök meghatározott arányú tulajdonát képezik. A tulajdoni arány az alábbi: 

- Tiszasas Község önkormányzata:  27,70% 
- Csépa Község Önkormányzata:  42,68% 
- Szelevény Község Önkormányzata:  29,62%.  

 
4. Ellátásért felelősök kijelentik, hogy a tulajdonukban lévő víziközmű-rendszert a 

BÁCSVÍZ Zrt. üzemelteti. 
5. Ellátásért felelősök felhatalmazzák a Gesztort, hogy nevükben jogszerűen eljárjon, 

képviseletüket ellássa, a képviselethez fűződő jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, 
nyilatkozatot tegyen, utasításokat vegyen át, vagy adjon ki. 

6. A Gesztor köteles a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos kérdésekben előzetesen egyeztetni 
Ellátásért felelősökkel, és köteles a megtett jognyilatkozatokról utólagosan beszámolni.  

7. Ellátásért felelősök megállapodása értelmében, a víziközmű-rendszer működésével 
kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg azzal, hogy a szavazati arány 
az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv 
szerinti értékének megfelelően alakul. 

 
Ellátásért felelősök jelen Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

Jelen Megállapodás 4 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, melyből a 1 
példány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, 1-1 példány az Ellátásért 
felelősöket illeti meg. 

 



Tiszasas, 2017……….. 

 
 

 
………………….……………………………….. …………………………...……………. 
 Tiszasas Község Önkormányzata Csépa Község Önkormányzata 
 … polgármester … polgármester 
 
 
 
 
………………….………………………………..  
 Szelevény Község Önkormányzata  
 … polgármester  
 
 
  
 
Záradék 

Jelen Megállapodást Tiszasas Község Önkormányzata képviselő-testülete a 478/2017. 

(XII.20.)  határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen Megállapodást Csépa Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ……… 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen Megállapodást Szelevény Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ……… 

határozatával hagyta jóvá.  

 
V. napirend 
Határozati javaslat Csépa-Tiszasas-Tiszaug ivóvíz hálózatra vonatkozó megállapodás 
elfogadásáról 
 
Fialka György polgármester: A Környezetvédelmi Hatóság megkeresése kapcsán szükséges 

az alábbi megállapodás tervezetet elfogadni. 

Aki egyetért a megállapodással kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett döntött. 
 



 
479/2017. (XII.20.) határozat 
Csépa-Tiszasas-Tiszaug ivóvíz hálózatra vonatkozó megállapodás elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Csépa-Tiszasas-Tiszaug 
ivóvíz hálózat vonatkozásában készült megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester jegyző 

MEGÁLLAPODÁS  
 

Csépa Község Önkormányzata 
Székhelye:   … 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 
Tiszasas Község Önkormányzata 
Székhelye:   …. 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 
Tiszaug Község Önkormányzata 
Székhelye:   … 
Teljes jogú képviselője:  … polgármester 
KSH azonosító:   … 
Adószám:   … 
Törzsszám:   … 
Számlaszám:   … 
Számlavezető pénzintézet: …  
 
 
mint Ellátásért felelősök (a továbbiakban Ellátásért felelősök) között alulírott helyen és napon 
az alábbiak szerint: 
8. Ellátásért felelősök a közműves ivóvízellátást biztosító 11-13170-1-003-00-02 azonosító 

számú víziközmű-rendszerrel (továbbiakban víziközmű-rendszer) kapcsolatos képviseletre 
vonatkozóan kötik jelen megállapodást.  



9. Ellátásért felelősök kijelentik, hogy jelen Megállapodás megkötésével tesznek eleget a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 5/G. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségüknek. Ellátásért felelősök egyező akarattal 
Csépa Község Önkormányzatát (továbbiakban Gesztor) jelölik ki, mint 
képviseletükben eljáró Ellátásért felelőst. 

10. A Víziközmű-rendszer a Vksztv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
Ellátásért felelősök meghatározott arányú tulajdonát képezik. A tulajdoni arány az alábbi: 

- Csépa Község önkormányzata:  51,00% 
- Tiszasas Község Önkormányzata:  29,00% 
- Tiszaug Község Önkormányzata:  20,00%.  

 

11. Ellátásért felelősök kijelentik, hogy a tulajdonukban lévő víziközmű-rendszert a 
BÁCSVÍZ Zrt. üzemelteti. 

12. Ellátásért felelősök felhatalmazzák a Gesztort, hogy nevükben jogszerűen eljárjon, 
képviseletüket ellássa, a képviselethez fűződő jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, 
nyilatkozatot tegyen, utasításokat vegyen át, vagy adjon ki. 

13. A Gesztor köteles a víziközmű-rendszerrel kapcsolatos kérdésekben előzetesen egyeztetni 
Ellátásért felelősökkel, és köteles a megtett jognyilatkozatokról utólagosan beszámolni.  

14. Ellátásért felelősök megállapodása értelmében, a víziközmű-rendszer működésével 
kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg azzal, hogy a szavazati arány 
az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv 
szerinti értékének megfelelően alakul. 

 

Ellátásért felelősök jelen Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Jelen Megállapodás 4 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, melyből a 1 
példány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, 1-1 példány az Ellátásért 
felelősöket illeti meg. 

 
Csépa, 2017……….. 

 
………………….……………………………….. …………………………...……………. 
 Csépa Község Önkormányzata Tiszasas Község Önkormányzata 
 … polgármester … polgármester 
 
 
 
 
………………….………………………………..  
 Tiszaug Község Önkormányzata  
 … polgármester  
 
 



  
 
Záradék 

Jelen Megállapodást Csépa Község Önkormányzata képviselő-testülete a 479/2017. (XII.20.) 
határozatával  
 
 határozatával hagyta jóvá. 
 

Jelen Megállapodást Tiszasas Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ……… 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Jelen Megállapodást Tiszaug Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ……… 

határozatával hagyta jóvá.  

 
 
Fialka György polgármester: köszönöm megjelenésüket a soron kívüli ülésen, munkánkat 
befejeztük, az ülést bezárom. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
   Polgármester                 jegyző 
 
 


