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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. ÁPRILIS 18-ai megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő  

Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltség vezető Asszonyt! Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő és a polgármester jelen van, 
határozatképesek vagyunk. 
Köszöntöm Simon Imre r. alezredes urat a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetőjét. 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontot cseréljük fel, és először a 
rendőrség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyaljuk. Amennyiben nincs más javaslat 
napirendi pontra vonatkozóan, kérem szavazzunk. Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta 
a napirendi javaslatot a testület. 
 

192/2018.(IV.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 

 
 

Simon Imre r. alezredes: a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságnak 2015. évben területi 
illetékességében változás állt be. 2017-ben a kapitányságunk igen jól teljesített, az MRFK 
értékelése szerint. Az ORFK kivételes minősítésben részesítette kapitányságunkat. A kitűzött 
feladatokat maximálisan teljesítettük. 2016. évben a közterületi aktivitást növeltük, a 
közterületi bűncselekmények számai csökkentek. A települési önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel élhető településeket szeretnénk létrehozni.  
Szakmailag megnyugtatott az elismerés. Az önkormányzati kérdőíveken is kiemelkedő 
eredményt értünk el. A rendőrség példa értékű kapcsolatot épített ki az önkormányzatokkal. 
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Amikor nem kívánatok emberek költöztek be – ami Csépa közbiztonságát is veszélyeztette, 
közös erővel léptünk fel.  
A polgárőrség a rendőrség legnagyobb stratégiai partnere. A határvonalra még mindig 
mennünk kell. Létszámban gondot jelent napi feladataink ellátása során. 
Bűnmegelőzési előadónk szívesen segít településükön, területre is kijön. 
Kábítószer nincs, pszichoaktív anyagok vannak a területünkön. A rendőrség egyedül nem 
tudja megoldani, az egészségügyi szervezet, a pedagógusok segítsége is kell. Ha egy gyereket 
meg tudunk menteni, már nyertünk. 
Megköszönöm az Önkormánzat 2017. évi áldozatos munkát, hogy segítettek, hogy a Tiszazug 
élhető legyen, a közbiztonság érzet ne csökkenjen. 
 
Fialka György polgármester: a környezet és közrendvédelmi bizottság áttanulmányozta az 
anyagot, és elfogadásra javasolja. A településen folyamatosan szereljük fel a térfigyelő 
kamerákat. 
 
Bíró József képviselő: valóban nem lehet semmit tenni semmit az ellen hogy a halottak napján 
ordibálás van a temetőben. Megkérdeztem a rendőröket, azt felelték, nem akadályozhatják 
meg a hagyományok őrzésében. Régen nem volt szokás, néhány éve szokás, a romák nemcsak 
énekelnek, hanem részegen ordibálnak a temetőben. 
 
Simon Imre r. alezredes: mi jogszabályok alapján dolgozunk. Amennyiben jogszabálysértést 
észlelünk, kötelességünk intézkedni. Az önkormányzat rendeletében szabályozott 
kérdésekben a közterület felügyelőnek kell eljárni. 1-2 héten belül visszajelzek, mi mit tudunk 
tenni, próbáljuk jogi alapra tenni. 
A kamera kiépítésért óriási köszönet. A bűncselekmények megelőzésében annál jobb az 
eredmény, minél több van kint.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az írásos anyagot, a kiegészítéssel, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót. 

 
193/2018.(IV.18.) határozat 
Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
2017. évre vonatkozó beszámolóját a település közbiztonsági helyzetéről elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője Simon Imre r. alezredes 
  2./Képviselő testület tagjai 
 

II. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester:  Az elmúlt időszak 2 komoly témáról szólt. A megnyert 
pályázatok adminisztrációs vezérlése folyt, valamint a hivatal több évre visszamenő 
ellenőrzése.  
Az ÁSZ és a Kincstár teljes ellenőrzést végzett a hivatalba. A hivatali dolgozók éjt nappallá 
téve dolgoztak, hogy ezeket az anyagokat elkészítsék.  
Folytatódik a közbeszerzési eljárás a művelődési házban is, amelyet ma írtunk alá. 
A Póka házi út közbeszerzési eljárása most folyik, határideje 06.30. 
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Anyagi helyzetünk, jelen pillanatban 26,2 millió forint nettó pénzeszközzel rendelkezünk. 
Biztonságos anyagi körülmények között dolgozhat önkormányzatunk. A beszámoló ha 
elkészül, a forráshiány megpályázásának nekifutunk. 
Kérem a testületet tájékoztatóm elfogadására! Megállapítom a testület 7 igen szavazattal 
elfogadta a tájékoztatót. 
 

III. Napirend 
Beszámoló a 2017. évi adótervek teljesítéséről 

 
Kovács Sándor adóügyi feladatok ellátó munkatárs: a magánszemélyek kommunális adójában 
nincs változás 80 % a teljesítés. A helyi tulajdonviszonyokat figyelembe véve, nagy 
előrelépés nem várható.  
A gépjárműadó az éveknek megfelelő, 93 % a teljesítés. Más az adóhatóság rendelkezésére 
álló eszköz. Egy éven belül ha adótartozása van, a gépjármű kivonásra kerül. A települési adó 
alakulásánál 103 %-os a teljesítés.  
Sokan betárolták a takarmányt és most adják el, ez az iparűzési adónál látszani fog. Ez a 
növekedés ebben az évben realizálódik.  
 
Fialka György polgármester: új adózó bejelentkezését módosítanánk, új szolgáltatási forma 
jelent meg a piacon. Olyan adóbevételeket realizál, ahol csak személyi jellegű kiadás van. 
2016-ról elmaradt befizetés  került 2017. évben befizetésre.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az inkasszós behajtás nem kis feladat. Kovács Sándor élt 
ezekkel a lehetőségekkel, amelyeket a törvény biztosított. 
 
Fialka György polgármester: Aki elfogadja az adótervek teljesítéséről szóló beszámolót, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót. 
 
194/2018. (IV.18.) határozat 
az adóbevételek 2017. évi teljesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi adóbevételek teljesítéséről szóló – jelen 
határozat mellékletét képező - beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Erről értesül: 
 

1./ Képviselő-testület 
2./ Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
194/2018.(IV.18.) határozat melléklete 

 
KIMUTATÁS A 2017. ÉVI ADÓTERVEK  TELJESÍTÉSÉRŐL 

 
 
 

1. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 
Adózók száma:  773  fő 
Adómentes 120 fő   Mentesség összege 717.000,- Ft   
 
2017. évi előírás  4.383.900,- Ft   
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Befizetés  3.478.400,- Ft 
 
Teljesítés:    79,3 % 
 
MAG.SZ.KOM.ADÓ ÖSSZ.HÁTRALÉK (ELŐZŐ ÉVEK) DEC.31-ÉN:   5.398.000,- Ft 
 
 

2. HELYI   IPARŰZÉSI  ADÓ 
 
Adózók száma:   130 fő 
 
2017. évi előírás 13.848.800,- Ft 
Befizetés  23.363.042,- Ft 
 
Előleg visszautalás         469.750,- Ft 
 
Teljesítés: 168,7 % 
 
IPARŰZÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC.31-ÉN 4.835.140,- Ft 
 
 

3. GÉPJÁRMŰADÓ 
 
Adózók száma:   351 fő 
 
2017. évi előírás 6.055.395,- Ft 
Befizetés    5.465.167,- Ft  
 
Ebből  Önkormányzat bevétele  2.186.067,- Ft 

Kincstárnak utalva  3.279.100,-Ft 
 
Teljesítés    89,8 % 
 
GÉPJÁRMŰADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC. 31-ÉN 2.872.305,- Ft 
 

4. TELEPÜLÉSI ADÓ 
 
Adózók száma: 284 fő 
2017. évi előírás: 6.945.600,-Ft 
Befizetés:  7.160.347,-Ft 
 
Teljesítés:  103,1 % 
 
TELEPÜLÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZESEN DEC 31.-ÉN 604.606,-Ft 
 

5. IDEGENFORGALMI ADÓ BEVÉTELÜNK 2017. ÉVBEN      16.800,- Ft 
 
 

6. TALAJTERHELÉSI DÍJ 
 
Bevallást benyújtók száma:    56 fő 
 
2017. évi előírás: 542.600,- Ft 
Befizetés  275.300,- Ft 
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Teljesítés    50.7 % 
 
TALAJTERHELÉSI DÍJ HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN:          910.625,- Ft 
 
 

7. ADÓHÁTRALÉKOKRA FELSZÁMÍTOTT KÉSEDELMI PÓTLÉKOK 
 
 
Befizetés          197.081- Ft 
KÉSEDELMI PÓTLÉK HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN 1.499.497,- Ft 
 
 

8. ELMÚLT ÉVEK ADÓHÁTRALÉKA ÖSSZESEN 
 
 
 
HÁTRALÉKOK ÖSSZESEN DEC. 31-ÉN  14.620.676,- Ft 
 
KÉSEDELMI PÓTLÉKKAL EGYÜTT             16.120.173,- Ft 
 
 
 
 

9. ÖSSZESÍTÉS 
 
 

 
2017.  ÉVI  TERVEZETT, ELŐIRÁSRA KERÜLT  ADÓBEVÉTEL:  31.776.295,- Ft 
 TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL        39.759.056,- Ft 
            EBBŐL KINCSTÁR SZÁMLÁRA UTALÁS GÉPJ. 60%             3.279.100,- Ft 
            
TELJESÍTÉS    125,1      %  
  
 
 

10. ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK  BEHAJTÁSÁRA, 
KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZÁMLÁK 

 
A./ IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA 
 
  Bevétel:     253.973,-Ft ebből önkormányzat számlájára utalva  66.000,- Ft 
  Hátralék  2.321.723,- Ft 
 
B./ EGYÉB BEVÉTELEK SZÁMLA 
 
     Az egyéb bevételek számlára nem történt befizetés 
 
 
 
ADÓBEHAJTÁSRA TETT INTÉZKEDÉSEK 
 
 
Az adóév során az adózókat több alkalommal tájékoztatjuk adófizetési kötelezettségükről, annak 
összegéről, a befizetési határidőkről. Egyenlegértesítőt és felszólítót kaptak február, április, augusztus 
és október hónapban.  
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A helyi iparűzési adóban a bevallási és befizetési határidő előtt (május 31.) tájékoztató levelet 
küldünk. 
Május 31. után az adóbevallást elmulasztókat levélben felszólítjuk bevallási kötelezettségük 
teljesítésére.  
 
A gépjárműadó hátralékok csökkentése érdekében élünk a forgalomból kivonás lehetőségével. 
 
A felszámolás alatt lévő gazdasági  társaságok tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy hitelezői 
igényünk benyújtása ellenére a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy  azok teljes egészében meg nem 
térülő hátralékok.  
A felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem nyer kielégítést.  
 
Jelenleg felszámolás alatt álló gazdasági társaság  tartozása közel 700.000,- Ft 
 
A kintlévőségek behajtása érdekében az adózók munkáltatójára vonatkozó adatokat a letiltáshoz az 
Egészségbiztosítási Pénztár  megkeresése útján szerezzük be. 
 
2016. évtől kezdődően az önkormányzati adóhatóság megkeresésére a járási földhivatalok kötelesek 
adatokat szolgáltatni az önkormányzat illetékességi területén található valamennyi ingatlan adatairól. 
Fenti ingatlan nyilvántartási adatokat megkértük, amely nagy segítséget nyújt a magánszemélyek 
kommunális adó megállapításánál. Sok esetben számunkra ismeretlen volt az ingatlan tulajdonosa.  
Jelenleg is folyamatban van ezen ingatlanok után az adó  visszamenőleges megállapítása. 
 

IV. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői álláshelyére vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  magasabb vezetői megbízás időtartama 5 év. 2018. július 31-én 
lejár az óvodavezető megbízása. Az előterjesztés azt tartalmazza, május 31-ei határidővel 
meghirdeti az óvodavezetői álláshelyet. 

 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a pályázat kiírására tett javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. 

 
195/2018.(IV.18.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Pályázatot ír ki a Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői álláshelyére. 
 
2. A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről intézkedjen. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: közzététel 8 napon belül  
 
 
Erről értesülnek: Képviselő-testület tagjai, helyben 
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V. Napirend 

Egyebek  
 
a.) Hajlási út 
 
Fialka György polgármester: a Hajlási út finanszírozásáról tájékoztatom Önöket, amikor 
megvan a kivitelező, előleget kérhet rá az önkormányzat. A végösszeg 33.744.000 Ft. Ha 1-2 
héten belül a közbeszerzés lezajlik, javaslom, éljünk ennek az előlegnek a kérésével. Ha 
egyetértenek, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igennel a testület egyhangúlag 
egyetértett a javaslattal. 
 
196/2018.(IV.18.) határozat 
külterületi utak fejlesztéséhez pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító 
számú Külterületi helyi közutak fejlesztése és a karbantartáshoz szükséges erőgép beszerzése kapcsán 
a Támogatói Okiratban meghatározottaknak megfelelően a benyújtásra kerülő előleg kérelemében 
33.744.400 Ft, azaz Harminchárommillió-hétszáznegyvennégyezer -négyszáz 00/100 Forint összeget 
igényeljen Csépa Község Önkormányzata. 

A projekt címe: A csépai 0102 hrsz.-ú út állapotjavítása stabilizálással, illetve erő-és munkagép 
beszerzése 

A projekt megvalósításának helyszíne: Csépa külterület 0102 hrsz.  

         Csépa belterület 666 hrsz. 

A projekt összköltsége a támogatási kérelemmel megegyezően: 76.893.225,- 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 74.987.557,- 

A teljes költségre vonatkozó önrészt az önkormányzat saját költségvetési keretéből biztosítja a projekt 
megvalósulásának érdekében, melynek összege: 7.498.756,- 

A pályázat megvalósulásához szükséges anyagi forrást önkormányzatunk elkülönített számlán fogja 
kezelni, a 2018. évi költségvetésében elkülöníti. 

Erről értesül:  1./Pénzügy  
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
b.) Bácsvíz 
 
Fialka György polgármester: a Bácsvíz értesített arról, hogy Akasztó község úgy döntött, 
hogy részvényét el akarja adni. A víz- és csatornaszolgáltató cég részvényét vásárolni nem 
kifizetődő dolog. Eddigi 100.000 Ft-os névérték 67.000 Ft-on áll. Vízi közművet 
megszorítások érik. Minden eddiginél jobb eredménnyel zárult a tevékenysége a Bácsvíz Zrt-
nek. Azonban úgy látom, 100.000 Ft olyan szavazati töredéket jelent, amiért egy forintot sem 
érdemes adni. Nem éri meg. Több szavazatunk nem lesz vele.  
Aki egyetért azzal, hogy a részvény vásárlási lehetőséggel ne éljünk, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.  
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197/2018.(IV.18.) határozat 
Bácsvíz Zrt részvény 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete az akasztói részvények megvásárlására tett 
előterjesztést megtárgyalta, és döntése értelmében nem kíván élni a lehetőséggel. 
 
Erről értesül:  1./ Bácsvíz Zrt Kecskemét 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
c) Lakóingatlan vételi ajánlat 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzati tulajdonban lévő Csépa, Béke u. 16 szám 
alatti ingatlan megvásárlására tett vételi ajánlatot egy csépai lakos. 2.200.000 FT vételárat 
kínált. 
Üzleti célból vásároltuk meg az ingatlant, azonban a csépai ingatlan árak csökkenése 
terveinket felülírta. Az óvoda hasznosítási szándékairól bővebb információt nem kaptam. Úgy 
ítélem meg, az önkormányzat olyan helyzetben van, hogy szüksége van a pénzre. Van egy 5 
milliós és egy 3 milliós fizetési kötelezettségünk. Azt javaslom, hogy 2,5 millió forintért 
ajánljuk meg az épületet. Legalább 5 önkormányzati ingatlanunk van jelenleg, amivel nem 
tudunk mit kezdeni. A Kalcsú féle házból is kiköltöznek a lakóink. 
 
Pintér Csaba képviselő: Az óvoda bölcsőde kialakítása céljából igényt jelentett be erre az 
épületre. Pályázati forrást kellene felkutatni, ebben megpróbálok segítséget nyújtani. 
 
Fialka György polgármester: végeztünk egy felmérést, egyetlen bölcsődei igény nem érkezett 
vissza. Valamely más önkormányzattal kell kötnünk feladat ellátási szerződést. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: régebben tettem említést, hogy elképzelhető-e, hogy az 
önkormányzat térítésmentesen átengedné az ingatlant a Csépa Községért Alapítványnak. 
Önálló, nem mini bölcsőde céljából átalakítanánk. Valakinek olyan bevételi lehetőséget 
nyújtana, mintha egy magánszemélynek eladnánk. A gyermekekre kapott normatív támogatás 
is jelentős. A Barta féle ház térségi bölcsőde lehetne. Volt felmérés, de ha nincs, akkor is 
kötelező a bölcsőde létrehozása, számadatok határozzák meg. Dolgozó szülők veszik igénybe 
a mini bölcsődét. A gyermek 20 hónapos korától igénybe veheti bárki. Jövő évre már három 
kisgyermeket bejelentkeztettek bölcsődébe.  A meglévő óvoda épületen belüli elhatárolással 
beépítésre kerül a bölcsődei csoport. A tervrajzon nekünk be kell jelölni milyen változtatást 
szeretnénk, azután kerül sor a gazdaságossági számításra. 
Ha eladjuk a Barta féle ingatlant, a hasznosítást nem tudjuk befolyásolni. Amikor megvettük, 
akkor nagyon jó döntés volt. 
Más kisgyermekes családok is kerestek házat. Én most nem tudnám támogatni az eladási 
szándékot. 
 
Pintér László műszaki ea: az Ántsz-től jegyzőkönyvet vettek fel, és a tervezőnek elmondták, 
hogy ők hogyan tudnánk elképzelni a bölcsőde helységét. A 2-3 éveseknek külön udvar, WC, 
mozgáskorlátozott bejáró és mosdó is legyen.  
 
Fialka György polgármester: nem tudom elképzelni, hogy nullára kijön a bölcsőde a 
támogatással.  
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Pigniczki Árpád képviselő: ajánljunk fel más, ugyancsak az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlant! Relatív, hogy van gyerek, nincs gyerek. Emlékszem, minden évben volt egy 
időszak, amikor fel lett téve, hogy van rá igény, vagy nincs rá igény.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: ha itt folyamatban van és milliókba kerül egy másikat is 
elkészíteni, akkor össze kell vetni a két költségvetést. Ha nagyon szegények vagyunk, a kettőt 
együtt futtatni nehéz dolog. Javaslom, hogy következő ülésen döntsük el, melyik megoldás a 
célravezető, végezzünk gazdaságossági számítást! 
 
Fialka György polgármester: magam részéről támogatom képviselő asszony javaslatát, 
többször is előfordult már, hogy döntésünket két fordulóban hoztuk meg. Aki egyetért azzal, 
hogy a vételi ajánlat tekintetében döntésünket májusi ülésünkön hozzuk meg, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
198/2018.(IV.18.) határozat 
Csépa Béke u. 167/a Önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi ajánlatáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő Csépa, Béke u. 167/A 
szám alatti ingatlan hasznosításáról, illetve a vételi ajánlat elbírálásáról - gazdaságossági 
számítás, és pályázati lehetőségek ismeretében - a következő ülésen dönt.  
 
Erről értesül: 1./ Kocsis Ferenc Csépa, Béke u. 167/A 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
d.) szakmai munkásság elismerése 
 
Csetényi Mihályné ny. tanárnő: indítványozom a képviselő testületnek, hogy magas kitüntető 
elismeréséhez gratuláljon a képviselő testület két kiemelkedő munkásságú ember részére. 
Lakóhelyünk, tájegységünk kutatásában elért eredményes munkájukat ismerjük el mi is! Dr 
Barna Gábor és Hortiné dr. Bathó Edit köszöntését javaslom. 
 
Fialka György polgármester: egyetértek, javaslom a testületnek, hogy köszöntse e két 
kiemelkedő munkásságú embert szakmai munkájuk elismeréséül. Aki egyetért vele, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület elismeri munkájukat és 
köszönti őket 
 
199/2018.(IV.18.) határozat 
Dr. Barna Gábor és  Hortié dr Bathó Edit köszöntéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete gratulál Dr. Barna Gábor Úrnak a magas 
szintű országos elismeréshez! Lakóhelyünk, tájegységünk kutatásában elért eredményes 
munkájához, az amatőr kutatók munkájának szakmai irányításához, segítéséhez. 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete gratulál az országos elismeréshez a 
Szolnok Megyei Honismereti lap magas szintű szakmai szerkesztéséhez, irányításához. A 
honismereti mozgalomban kifejtett sikeres tevékenységéhez! 
 
Erről értesül: 1./ Dr. Barna Gábor 
  2./ Hortiné dr. Bathó Edit 5100 Jászberény, Táncsics M u. 5. 
 
e) érdekeltségnövelő pályázat 
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Bíró József műv. Ház vezető: közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására teszek 
javaslatot.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az előző megvalósult pályázatnak eredményeként 
átalakult az iskolai könyvtár is. A községi könyvtárból átkerült polcokat megkaptuk, 
látványosabb, szebb lett a mi könyvtárunk is. Az ötletet támogatom, az önerőt polgármester úr 
kigondolja. 
 
Fialka György polgármester: nagyon pozitívan értékelem a változást a művelődési házban és 
az iskolában. A művelődési házra most költünk 98 millió forintot. Szintbeli különbség van 
intézményeink között, a műv.ház túlszárnyalta őket. Az idén önerővel nincs mód 
támogatnunk az intézményt. 
 
Biró József műv.ház vezető: tudomásul veszem. 
 
Fialka György polgármester, aki egyetért a javaslatommal, hogy a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat, amely önerőt is kell, hogy tartalmazzon ebben az évben ne 
kerüljön benyújtásra, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
200/2018. (IV.18.) határozat 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2018. évben nem nyújt be közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázatot. 
 
Erről értesül:  1/ Bíró József műv.ház vezető 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 
f.) Május 1. programról 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: május 1. négynapos ünnep lesz. Gondolat merült fel, hogy 
ne törjük meg a hétvégét, péntek délután a csónakázó tónál legyen egy kis majális ünnepség. 
Többen jelezték, hogy nem jó az időpont.  
Ezért péntek délután az óvodások és a Természetjárók Turisztikai Egyesülete tagjaival főznek 
és kézműves foglalkozást tartanak, a művelődési ház mellett, amelyhez lehet csatlakozni. A 
Kinizsi Horgász Egyesület május 1-jén a csónakázó tónál tart rendezvényt. 
 
 
Fialka György polgármester : megköszönöm a tájékoztatást, a nyílt ülésünk végére értünk. 
Köszönöm a megjelenést! 
 

Kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  Polgármester      jegyző 


