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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. február 07-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Megállapítom, hogy 
a megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 7 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Amennyiben nincs más javaslat új napirendi pontra, kérem szavazzunk. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
128/2018.(II.07.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. február 07-ei soron kívüli nyílt 
ülés napirendjeit az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal által végzett törvényességi 
felügyeleti konzultációhoz kapcsolódó helyszíni egyeztetésről 
 
Fialka György polgármester 2017.12.13-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya helyszíni ellenőrzést tartott 
Önkormányzatunknál, és a mellékelt jegyzőkönyvben foglalt észrevételeket tette. A 
jegyzőkönyv előírta, hogy kézhezvételtől számított 15 napon belül intézkedési tervet kell 
készítenünk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzuk. 
Megállapítom 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a rendelet-tervezetet. 
 
 



129/2018.(II.07.) határozat 
a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal által végzett törvényességi felügyeleti 
konzultációhoz kapcsolódó helyszíni egyeztetésről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei 
Kormányhivatal által 2017. december 13-án, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Csépai Kirendeltségén végzett törvényességi felügyeleti konzultációhoz kapcsolódó 
helyszíni egyeztetés összegző megállapításaival, javaslataival egyetért. A hiányosságok és 
jogszabálysértések megszüntetése érdekében az alábbiakról intézkedik: 
 
1. A Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testületei és bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 
valamint előterjesztései és meghívói hiánytalanul kerüljenek fel a honlapra. 
Felelős: dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. A Magyar Államkincstár Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatósága által 2017. év 
július hónapban végzett ellenőrzésről készített megállapításokról szóló jegyzőkönyvet a 
település honlapjára fel kell tenni. 
Felelős: dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 
3. Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítani kell: 
a) az önkormányzat szervezeti struktúrájának pontosítása. 
b) a közmeghallgatás közhírelési módját pontosítani szükséges, 
c) hatályon kívül kell helyezni a Képviselő-testület beszámoltatására vonatkozó rendelkezést 
d) módosítani kell a napirend elfogadásának módját 
e) hatályosítani szükséges az SZMSZ-ben lévő törvényi hivatkozásokat 
f) Hatályon kívül kell helyezni a polgármester részére biztosított hatáskörelvonó rendelkezést, 
bizottsági döntéshozatalnál az összeférhetetlenségi ok jelzése kapcsán 
g) hatályon kívül kell helyezni hogy a polgármester gyakorolja az alpolgármester tekintetében 
az egyéb munkáltatói jogokat 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: a következő soros Képviselő-testület ülés időpontja 
 
4. A főállású polgármester vonatkozásában jelenléti ív vezetése szükséges.  
Felelős: dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 
5. A panaszügyek kezelését a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvény előírásainak megfelelően kell végezni. 
Felelős: dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Fialka György polgármester, 
  Dr. Hoffmann Zsolt jegyző. 
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 



  Irattár 
 
 
Fialka György polgármester: A mai nyílt ülésen munkájukat megköszönöm, az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
        Polgármester      jegyző 
 


