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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. március 14-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 

Kovácsné Németh Mária képviselő   
Szabó Károlyné  képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Varjasi Ferenc   képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra 
jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Varjasi Ferenc képviselő úr 
munkahelyi elfoglaltság miatt van távol .A napirendi pontokat kérem szíveskedjenek 
elfogadni: 

1. Vállalkozói szerződés jóváhagyására javaslat 
2. Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 

(XII.13.)önkormányzati rendelet módosítására javaslat 
3. Végné Lapu Julianna védőnői álláshely tartós helyettesítésére javaslat 
4. Fogorvos alapellátás tartós helyettesítésének jelenlegi állapota 
5. Czinkáné Jónás Erika közérdekű bejelentése  

 
Amennyiben nincs más javaslat új napirendi pontra, kérem, szavazzunk. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
152/2018.(III.14.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. március 14-ei soron kívüli nyílt 
ülés napirendjeit elfogadta a testület az alábbiak szerint: 
  

1. Vállalkozói szerződés jóváhagyására javaslat 
2. Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 

(XII.13.)önkormányzati rendelet módosítására javaslat 
3. Végné Lapu Julianna védőnői álláshely tartós helyettesítésére javaslat 
4. Fogorvos alapellátás tartós helyettesítésére megállapodás kötésére javaslat 
5. Czinkáné Jónás Erika közérdekű bejelentése  

 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
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I. Napirend 
Vállalkozói szerződés jóváhagyására javaslat 
 

Fialka György polgármester: korábbi testületi ülésen elfogadtuk a művelődési ház 
közbeszerzését. Ennek eredményéről kaptunk értesítést. Az AKVIRON Kft nyerte el (Nagy 
Róbert az ügyvezető) a közbeszerzést. Ebben a szerződésben törvényi háttérrel 30 % előleget 
kér a munkaterület átadása után 8 napon belül. Számlát, ill. díjbekérőt fog küldeni. Ezt az 
előleget folyósítani kell. A második és a harmadik számlánál le lehet vonni az előleget. Ami 
gondot jelentet, nem jól volt a számlaszám beírva, cserélni kellett a lapot. Elvártam volna, 
mielőtt a közbeszerzési tanácsnak beadják, előtte hozzuk ide, beszéljünk róla. Már nem lehet 
rajta lényegi változás. A megbeszélések során magyarázatot kaptunk arra a szerződésre, 
amelynek kapcsán kérdéseink felmerültek.  

Pintér László műsz. ügyintéző: 27 millió forintot oda adunk, és semmihez sincs hozzákezdve. 

Havrilla Sándorné alpolgármester: 8 nap múlva nyújthatja be a díjbekérőt. 

Kovácsné Németh Mária képviselő: 15-16 pont tartalmazza, hogy a területátadását követően 
15 napon belül történik meg a kifizetés. Egyik pontban 8 nap, a másikban 15 nap. 
Ellentmondás van. 

Pintér László műsz,üi: ezen nem tudunk változtatni, a közbeszerzési hatóság elfogadta. Újabb 
közbeszerzési eljárás újabb 1 millió forintba kerül. 

Kovácsné Németh Mária képviselő: Ezek a részek, valószínűleg elkerülték a figyelmet. Ezzel 
nem értek egyet, de felhívom a figyelmet, hogy 18. és 24. pont ugyanazt tartalmazza, hiába 
jogász csinálta. Kénytelenek vagyunk rábólintani. 

Havrilla Sándorné alpolgármester: a szerződésnek megkettőzött tartalma azonos, nem 
befolyásolja a szerződést, ami rögzítve van. A kölcsönös bizalmatlanság oda-vissza érvényes. 
Előfinanszírozott beruházás. Ő is kockáztatja a pénzét. A szerződésben van egy biztosíték, 
30%-ig ha valami történik a céggel, a nettó összeget befogadja. Kénytelenek vagyunk a 
kockázatot felvállalni. A pénz itt van a folyószámlán.  

Fialka György polgármester: áfát is megfinanszírozza, mert nem vagyunk áfa tagok. Több 
kezelési költséget fizetünk, mint ami a kamat. Azt javaslom, fogadjuk el a szerződést! Aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
szerződést. 

 

153/2018.(III.14.) határozat 
Akviron kft  vállalkozói szerződés jóváhagyása 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 azonosító számú Csépa Község Kulturális és 
Tudományos Kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekt előlegeként 
26.529.030 Ft előleget átutal a közbeszerzési pályázaton nyertes Akviron Kft (5000 
Szolnok, Hunyadi János utca 24. adószám 12886159-2-16) részére. A testület a fenti 
összeg átutalásának teljesítésére felhatalmazza Fialka György polgármestert. 

Erről értesül:  1./ Akviron Kft Szolnok Hunyadi u. 24. 
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    2./ Képviselő testület tagjai 

    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 

 

II.Napirend 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. 
(XII.13.)önkormányzati rendelet módosítására javaslat 
 
Fialka György polgármester: a gyerekétkeztetésnél, ha nem tudjuk elhasználni azt a 
normatívát, amit az államtól kapunk, azt az év végén vissza kell fizetni. A személyi jellegű 
kiadások maximális kihasználása mellett a normatívát használjuk ki száz százalékban. Jobb 
minőségű anyagból főzhessünk. A költségkeret megengedi. Vannak gyerekek, akik térítési 
díjat fizetnek 50, vagy 100 %-ban. Azt a díjat köteles fizetni, amit mi számlázunk. Az 
önkormányzatnak nem okoz gondot, a térítési díj megfizetése okoz gondot. Csépán majdnem 
mindenki ingyenes étkezésben részesül. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Csépán 20-an fizetnek térítési díjat az iskolások, 
Szelevényen is fizetnek.  
 
Fialka György polgármester: azt javaslom, hétfőig egyeztetni kell, melyik az az elviselhető 
határ, ami belefér az emelésbe. Lehetőség van, hogy a minőség irányába menjünk el. Jövő 
heti soros ülésen hozzunk döntést benne. Addig mérjük fel, Tiszasason, Tiszakürtön mennyi a 
mértéke, a szállítási költséget is kell-e emelni? A következő ülésig az intézményi nyersanyag 
normára vonatkozó rendeletet kérem, gondolják át, és tegyenek javaslatot. A főzéshez 
felhasznált energia mértékét nagyon fontosnak tartom.  
 
III.Napirend 
Végné Lapu Julianna védőnői álláshely tartós helyettesítésére javaslat 
 
Fialka György polgármester: megrendüléssel jelentem, hogy Nagy Éva védőnő meghalt. Az 
öcsödi védőnő fog helyettesíteni, hétfőn és szerdán. Hétfőn az intézményekben, szerdán a 
rendelőben fogadja a szülőket és a gyerekeket. 
Aki hozzájárul a védőnői álláshelyet tartós helyettesítéssel Végné Lapu Julianna lássa el, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 

154/2018.(III.14.) határozat 
védőnői álláshely tartós helyettesítéséről 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozatlan időre területi ellátási kötelezettségének vállalásával 
Végné Lapu Julianna tartós helyettesként biztosítsa a védőnői feladatok ellátását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a védőnői 
alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra vonatkozó munkaszerződést 2018. 
március 19 napjától határozatlan időre Végné Lapu Juliannával megkösse. 
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IV. Napirend 
Fogorvos alapellátás tartós helyettesítésére megállapodás kötésére javaslat 
 
Fialka György polgármester: Dr. Németh Norbert fogorvos felmondta a vállalkozás 
gyakorlását Csépán, úgy néz ki, hogy a tiszakürti fogorvos, Dr. Kun Éva vállalja. Az orvosi 
rendelőben lévő fogorvosi rendelőt fel kell szerelni orvosi eszközökkel. Kérem bejelentésem 
tudomásul vételét!  
 
V. Napirend 
Czinkáné Jónás Erika közérdekű bejelentése  
 

Fialka György polgármester: Czinkáné Jónás Erika bejelentette, hogy nem tud lejárni a Kistemplom 
utcán a Kishátra ahol lakik. A GAMESZ megcsinálta az egy nyomvonalat, el tudnak menni a 
kapubejáróig. Azonban az udvarukról a víz meg a sár ráfolyik az útra. Javasoltam Czinkánénak, hogy 
a vizet úgy vezesse le, hogy a bejárón túl folyjék a víz. Közvilágításuk sincs. A házat azért vették 
annyiért, amennyiért, mert a közművesítés nem volt teljes. A falu villamoshálózatát újraterveztetni 
ezért nem fogjuk.  

Az utat meg fogjuk csináltatni, ha az időjárás lehetővé tesz, és már nem lesz sár. Kérem, amennyiben 
jóváhagyják, hogy válaszunkat az előbbiek szerint adjuk meg, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom   
igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

155/2018. (III.14.) határozat, 
közérdekű bejelentés tudomásul vételéről 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete Czinkáné Jónás Erika 
közérdekű bejelentését tudomásul vette.  
1. Az önkormányzat a Kistemplom utcától a bejelentő lakásáig húzódó útszakasz 

járhatóvá tételéről – az időjárási viszonyoktól függő időpontban gondoskodik. 
2. A közvilágítás kibővítését, a falu villamoshálózatának újraterveztetésével van 

mód megtenni, mely irreálisan nagy költséggel jár, melyet az 
önkormányzatnak költségvetésében nincs mód terveznie. 

 
Erről értesül:  1./ Czinkáné Jónás  Erika Csépa, Zrínyi utca 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 

Fialka György polgármester: több napirend nem lévén, a mai ülésünket bezárom. Bejelentem, 
hogy a következő ülésen más irányú elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni. Az ülés 
levezetésére felkérem alpolgármester asszonyt. 
 
 

kmf. 
 
 
 

    Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 

 
 


