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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. június 20. megtartott nyílt ülésén Csépa 

Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő (később érkezett)  

Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 

  
 

   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
    
 
Távol lévő:   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 

 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Földi Zsolt tü. alezredes urat, valamint az 
intézményvezetőket! .Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 
4 fő képviselő és a polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Kérem az írásos 
meghívóban szereplő napirendek jóváhagyását azon módosítással, hogy a tűzoltóság 
beszámolóját vegyük első napirendi pontként! 
 Amennyiben nincs más javaslat napirendi pontokra vonatkozóan, kérem, szavazzunk. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatokat a testület. 

 
352/2018.(VI.20.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta a javasolt napirendi pontot. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 
I. NAPIREND 
Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről. 
 
Földi Zsolt tü. alezredes: az elmúlt évekhez képest sok változás nem történt. Az írásos 
beszámolóban kitértem tevékenységünk minden részletére, felhívom figyelmüket, hogy csépai 
önkéntesek is vannak sorainkban. Kérem, a testületet fogadja el tájékoztatóm. 
 
Fialka György polgármester: megköszönöm a tájékoztatót, amennyiben a képviselő testület 
tagjainak nincs kérdése, és további hozzászólása, akik jóváhagyják a tájékoztatót, és 
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elfogadják a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 5 igen szavazattal 
a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 

 
 

353/2018.(VI.20.) 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 2017. 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 tájékozató 
 
Fialka György polgármester: május 24-én Bácsvíz közgyűlésén vettem részt, melyen az éves 
eredményekről tájékozattak. 25-én Leader ülésen vettem részt. 31-én KKÖH 2017. év 
zárásáról közös önkormányzati ülésen tárgyalt. A hivatal feladattal nem terhelt 3.542.000 
forintot tudhat magának. Ezt a kunszenti hivatal visszaküldi.  
A Hősök Napja rendben lezajlott, köszönet a rendezvény szervezőinek. 
14-én Boldog István ogy képviselő úrnál voltam 7.500.000 Ft-os visszafizetési 
kötelezettségünkről tárgyaltam. Fehér Petra alelnök asszonynak elküldtük a levelet. Tavaly 
ígéretet kaptam arra, hogy ez nem igazán rendjén való történet. Milyen rendszer az, amelyben 
a hibalehetőség javítására nincs esély sem. Reméljük, ebben az évben fogják kompenzálni.  
17-én jótékonysági rendezvény volt a villámcsapás károsultak javára. 350.000 Ft kerül 
átadásra a családnak. Ez az összeg a ház belső részének otthonosabbá tételére fordítható. 
Balatonszárszó előkészítése folyik a nyári időszakra. 
A művelődési háznál 6 ember újra munkába állt, valamilyen szinten végzik a munkájukat a 
pályázat kivitelezésében.  
A Pókaházi útnál meg kell emelni az önerőt, 9.404.000 Ft lesz így az önerőnk.  
3.542.000 Ft-al mi történjen, erről is döntenünk kell, amit a KKÖH utal vissza számunkra. 
Javaslom, a tartalékalapba helyezze át a testület! Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, 
kérem a testületet, hagyja jóvá a javaslatom. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta a javaslatot. 
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354/2018.(VI.20.) határozat 
pénzeszköz általános tartalékalapba helyezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal által visszautalt 3.542.000 Ft összeget az általános tartalékalapba helyezi. 
 
Erről értesül:   1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Fialka György polgármester: Külterületi helyi közutak fejlesztése és a karbantartáshoz 
szükséges erőgép beszerzése kapcsán a csépai 0102 hrsz.-ú út állapotjavítása stabilizálással, 
illetve erő-és munkagép beszerzése tekintetében.  
 
A projekt összköltsége a támogatói okirattal megegyezően: 74.987.557,- 
A projektben a támogatás összege: 67.488.801,- 
A teljes költségre vonatkozó önrészt az önkormányzat saját költségvetési keretéből biztosítja a 
projekt megvalósulásának érdekében, melynek összege: 9.404.424,- 
A pályázat megvalósulásához szükséges anyagi forrást önkormányzatunk elkülönített számlán 
fogja kezelni, a 2018. évi költségvetésében elkülöníti. A Pókaházi úthoz szükséges önerő 
többletet is kérem, szavazza meg a testület, amennyiben egyetértenek vele. Áprilisi 
határozatunkat módosítani szükséges. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta a 
javaslatot. 
 

355/2018.(VI.20.) határozat  
a 196/2018.(IV.18.) határozat módosításáról 
 

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 az önkormányzat biztosítja az alábbiak szerint: 
a 2017. évi pénzmaradvány terhére  8.000.000 forintot, és az  
általános tartalék terhére   1.404.424 forintot biztosít a projekt megvalósulásának 
érdekében, melynek teljes összege:   9.404.424  Ft. 
A pályázat megvalósulásához szükséges anyagi forrást önkormányzatunk elkülönített számlán 
fogja kezelni, a 2018. évi költségvetésében elkülöníti. 
 
Erről értesül:  1./Magyar Államkincstár  

  2./ Képviselő testület tagjai 
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Fialka György polgármester: végezetül polgármesteri tájékoztatómban megemlítem, hogy az 
önkormányzat folyószámláján 17.242.000 Ft van. Likviditási problémánk nincs, azonban 
június 30-ig 3,5 millió forintot a kincstár inkasszó le fog emelni, csatornadíj, orvosi rendelő, 
óvoda átutalások előre láthatóak. 
Kérem a testületet, a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, 
amennyiben nincs, kérem a tájékoztató elfogadását! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a tájékoztatót. 
 

 
III. Napirend 
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 
működéséről 
 
Fialka György polgármester: a meghívót megkapta a könyvtár igazgatója, nem tud 
megjelenni. 
 
Bíró József műv. ház igazgató az írásos anyagot megküldték, szóbeli kiegészítés nincs hozzá. 
 
Fialka György polgármester: megköszönöm az írásos tájékoztatót, amennyiben a képviselő 
testület tagjainak nincs kérdése, és további hozzászólása, akik jóváhagyják a tájékoztatót, és 
elfogadják a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 5 igen szavazattal 
a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
356/2018.(VI.01.) határozat 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
tájékoztatójának elfogadásáról 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 

A Képviselő- testület megköszöni, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény tájékoztatását és munkáját. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

 
 

IV. Napirend 
Előterjesztés a 2018. év I. negyedévi előirányzat módosítására 

 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A módosítás 
az előterjesztésben részletesen le van vezetve, ezt minden intézménynél meg kellett csinálni. 
Az ASP átutalási összeg négyszeresére emelkedett. Megközelítőleg 2,5 millió forint banki 
összeget fog jelenteni.  
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Szabó Károlyné képviselő, pü. biz. tag: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. Az ASP átutalás költségével nem hiszem, hogy számoltak a költségvetés 
készítésekor. 
 
(Pintér Csaba képviselő megérkezett, a testületből 6 fő jelen van.) 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: amikor az ASP rendszer bevezetésre került, volt- e más 
típusú lehetőség? Kérdezték-e mit gondolnak a végfelhasználók? A bankok hatalmas 
összegekhez juthatnak. Negyedévenként változnak a szabályok, az ASP rendszerről sok 
rosszat halottam. A jogszabályismeretet az intézményvezetőknek is folyamatosan karban kell 
tartani.  
 
Fialka György polgármester: megköszönöm a tájékoztatót, amennyiben a képviselő testület 
tagjainak nincs kérdése, és további hozzászólása, akik jóváhagyják a rendelet-tervezetet, 
kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta költségvetési 
rendeletének módosítását. 
 
 
 
 
 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018.(VI.21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
főösszegét         448 522 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       448 522 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        448 522 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét        0 e. Ft-ban. 

állapítja meg. " 
 
2.§    (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát  
veszti. 
 
 
Csépa, 2018. június  
 
 
 

Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester         jegyző 

 
 
 
V. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Konyha élelmezésvezető álláshelyére vonatkozó pályázat 
kiírására 
 
 
Fialka György polgármester: A Csépa Községi Önkormányzat fenntartásában működő Csépai 
Önkormányzati Konyha intézményvezetőjének jelenlegi megbízása a pályázati eljárás sikeres 
lebonyolításáig tart. Az élelmezésvezető nyugdíj mellett megbízási szerződéssel végzi feladatait, 
ezért az álláshelyet meg kell pályáztatnunk. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a pályázati kiírás jóváhagyását! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 

357/2018.(VI.20.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyhavezető munkakör betöltésére pályázat 
kiírásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa Önkormányzati Konyhán 

megüresedett élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakörre 
pályázatot ír ki: 

 
Csépa Községi Önkormányzat 
                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  
pályázatot hirdet 
Csépa Önkormányzati Konyha 

 
élelmezésvezető  

munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
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határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 167. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. A főzőkonyha 

HACCP normák szerinti üzemeltetése (étlap tervezés, gyermek és felnőtt étkezés 
biztosítása – kb. 500 adag/nap) Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, 
anyaggazdálkodás. A konyhai dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése,  
munkáltatói jogkör gyakorlása. A konyhavezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének betartásáért és a rendszeres adatszolgáltatásért a fenntartó felé. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
 élelmezésvezetői szakképesítés, vagy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben 

előírt iskolai végzettség 
 Hasonló munkakörben szerzett , legalább 1-3 év szakmai tapasztalat   
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  
 egészségügyi alkalmasság  
 cselekvőképesség  
 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó 

ítélet hatálya alatt  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 dietetikus szakképesítés 
Elvárt kompetenciák:  

 Önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés,,  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat 
másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
  nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismertethetőségéről  
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
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A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanapon 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester 

nyújt 30/ 2288910 
A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat 5475 Csépa, 
Rákóczi utca 24.címére történő megküldésével .Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-
testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Csépa Község honlapja - 2018. július …. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Sikeres pályázat esetén munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó fenntartja 

jogát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július …  
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a 

munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 
VI. Napirend 
Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására 
 
Fialka György Polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete háziorvosi 
munkakör betöltésére pályázatot írt ki, és a folyamatos pályáztatási szándékát fejezte ki, az 
álláshely betöltéséig. A háziorvosi szolgálat ellátása továbbra is helyettesítéssel megoldott, 
két orvossal. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a pályázati kiírás 
jóváhagyását! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 

 
357/2018.(VI.20.) határozat 
a háziorvosi álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

357/2018.(VI.20.) határozat 1. melléklete 
Csépa Község Önkormányzata  

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
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Csépa Község Önkormányzata  
 

háziorvos  
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B. u. 2/a 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Felnőtt és gyermek (vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi 

feladatok ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való 
részvétel, közalkalmazotti jogviszony keretében. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         4/2000. (II. 25.) EüM. rendeleti szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával 

rendelkezők), magyar állampolgárság, büntetlen előélet  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt 

az 56/323-001, vagy 30/2288910 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2018. , valamint a 
munkakör megnevezését: háziorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi 
ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Egészségügyi Közlöny 
         www.csepa.hu 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 
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VII. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására 

 
Fialka György polgármester: az előterjesztés szerint Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete védőnői álláshely pályázatot ír ki.  
A védőnői szolgálat ellátása eredményes pályázat benyújtásáig helyettesítéssel megoldott, az 
öcsödi védőnő vállalja ezt a feladatot.  
Annak érdekében, hogy a feladatellátás a jövőben biztosított legyen, javaslom, hogy a 
Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni az alábbi határozati javaslatot. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a pályázati kiírás jóváhagyását! 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 
358/2018.(VI.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 358/2018. (VI.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: 
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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: azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3. 

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: ………/2017 , valamint a munkakör 
megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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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. Július .. 

VIII. Napirend 
Előterjesztés Csépa Község fogorvosi álláshely tartós helyettesítéséről 
 
Fialka György polgármester: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogorvosi 
álláshely munkakör betöltésére pályázatot írt ki, és a folyamatos pályáztatási szándékát fejezte 
ki, az álláshely betöltéséig.  
 
Pályázat nem érkezett. A fogorvosi alapellátás jelenleg nem megoldott.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az iskolafogászati ellátást is nagyon fontosnak ítélem. 
 
Fialka György polgármester: Most lehetőségünk nyílik a fogorvosi ellátás biztosítására. 
Egyenlőre tiszakürti rendelőjében fogadja a csépai betegeit a Dr. Kun Éva fogorvos, 
későbbiekben hajlandóságot mutat a betegek számától függően csépai helyszínen is ellátni a 
betegeket. Az iskolafogászatot is vállalja. 
Annak érdekében, hogy a jövőben biztosított legyen, javaslom, hogy a Képviselő-testület 
szíveskedjen elfogadni a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a testület 6 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
359/2018. (VI.20.) határozat 
fogorvosi álláshely tartós helyettesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a csépai lakosoknak 
2018.08.15-től határozatlan ideig területi ellátási kötelezettségének vállalásával dr. Tamásiné 
dr. Kun Éva (MDM Sziszu Szolgáltató Bt.) tartós helyettesként biztosítsa a fogorvosi 
feladatok ellátását Tiszakürtön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a fogorvosi 
alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra, valamint az iskolafogászati feladatok 
ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést (megbízási szerződést) 2018.08.15. napjától 
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határozatlan időre dr Kun Éva doktornővel megkösse és hogy egyeztetést folytasson a 
Tiszakürti Önkormányzattal. 
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző Urat, hogy gondoskodjon az fogorvos 
tevékenységgel kapcsolatos működési engedély, OEP szerződés előkészítéséről. 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Kun Éva Tiszakürt 
  2./ Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
IX. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői álláshelyére vonatkozó pályázat 
elbírálására 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az önkormányzati törvény értelmében a vezető kérheti, hogy zárt 
ülésen tárgyalja a testület pályázatát.  

Havrilla Sándorné pályázó: hozzájárulok a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 

Fialka György polgármester: A határidőn belül egy pályázat érkezett, - Havrilla Sándorné 
pályázóé-, aki a jelenlegi intézményvezető, melynek véleményeztetése a jogszabály által előírt 
fórumokkal megtörtént. Kiss Magdolna beterjesztette az egyeztetés során alkotott véleményeket. 
Az egyeztető értekezlet 2018. június 16-án volt. (alkalmazotti értekezlet, szülői szervezet, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat) 

A fórumok maximálisan támogatták a pályázót, eddigi munkája, vezetői magatartása alapján. 

A pályázatot átvizsgálva megállapítottam, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak és a 
pályázati kiírás követelményeinek. A pályázat minden tartalmi melléklettel rendelkezik, a 
pályázó a kinevezési feltételeknek megfelel. Emberi és vezetői magatartása alapján javaslom 
megbízását. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: személyes érintettség miatt a szavazásban ne kívánok részt 
venni. 
 
Fialka György polgármester: a testület amennyiben elfogadja Havrilla Sándorné pályázatát, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal (Havrilla Sándorné 
alpolgármester nem vett részt a szavazásban) egyhangúlag elfogadta.  
Gratulálok Havrilla Sándornénak és a jövőben is – az előző ciklushoz hasonlóan- eredményes 
munkát kívánok a képviselő testület nevében! 

 
360/2018. (VI.20.) határozat  
Vackor Művészeti Óvoda vezetőjének megbízásáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. § (1) bek. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ban foglaltaknak megfelelően, 
véleményezésre jogosult szervek javaslatai alapján, a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat egyetértésével - úgy döntött, hogy az intézmény vezetésével  

HAVRILLA SÁNDORNÉ 
5475 Csépa, Május 1. u. 12. szám alatti lakost aki 

a csépai Vackor Művészeti Óvoda létszámába határozatlan időre kinevezett, 

a Ped II/14 fizetési osztályba besorolt, 

2018. augusztus  1-től – 2023. július 31-ig 
terjedő időre megbízza a csépai Vackor Művészeti Óvoda óvodavezetői munkakörének 
ellátásával. 
 
 

- Garantált illetmény:       365.400 Ft. 
- Keresetkiegészítés NKT 65.§       18.900,- Ft 
- Illetmény összesen:                  384.300,- Ft. 

        
- Vezetői pótlék         73.080,- Ft. 
- Nehéz körülmények között végzett mh.p.       18.270,- Ft  
- Járandóságok összesen:      475.650,- Ft. 

bízza meg  
 
Felkéri Fialka György polgármestert, hogy a döntésről KKÖH személyügyi ügyintézőjét 
tájékoztassa és gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítéséről.  
 
Határidő:2018. július 20.(kinevezési okmány elkészítésére) 
Felelős:Fialka György polgármester  

 
 

Erről:  Havrilla Sándorné  
 Képviselő-testület 
 KKÖH. Csépai Kirendeltsége 
 MÁK, Szolnok 
  értesülnek. 
 

Havrilla Sándorné óvodavezető az elmúlt 5 év támogatását megköszönöm. Külön a 
Polgármester, a Jegyző, a szülők részéről. A legjobb tudásom szerint igyekeztem munkám 
ellátni. A pályázatomban új célkitűzések kialakítását a vezetői tapasztalataimra építettem. A 
gazdálkodási feladatok új kihívásait is sikeresen megoldottuk, remélem a következő években 
is munkám a gyerekek javát szolgálja! 
 
X. Napirend 
Javaslat Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2018. év II. félévi 
munkatervének elfogadására 
 
Fialka György polgármester: Az ütemezett főbb napirendi keretek bizonyosan kiegészülnek 
majd egyéb aktuális, testületi döntést igénylő előterjesztésekkel 
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Amennyiben nincs kérdésük, hozzászólásuk kérem, a testületet munkatervének elfogadására! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a második félévi munkatervét. 
 

361/2018. (VI.20.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 

2018. év II. félévi munkatervére 
 

 
2018. szeptember 19. (szerda) 15 óra /  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés a 2018. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
3/ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
4./ Tájékoztató az Önkormányzati Konyha működéséről, az intézményben folyó 
munkáról 
            Előterjesztő: Nagy Istvánné élelmezésvezető 
 
5./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól 

Felelős: Havrilla Sándorné Alpolgármester 
 
 

 

 
2018. október 17.  (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Előterjesztés 2018. évi I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
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4./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerz. alapján 
évente) 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
 
2018. november 21.(szerda) 15 óra  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 
2./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
  
2018. december 12. (szerda) 14 óra Közmeghallgatás 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, 

intézmények felújítási munkálatainak üteméről 
 Előterjesztő:  Fialka György polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére 
  Előterjesztő: polgármester 

II. 
Szervezési feladatok 

 
 
1./ Pénzügyi Bizottság tevékenysége: 
A képviselő-testület bizottsága külön munkaterv alapján a képviselő-testület tevékenységéhez 
igazodóan működik. Működése feltételeit, tevékenysége adminisztrálását a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége biztosítja. Tevékenysége segítse a 
képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését 
-a stratégiai kérdések megalapozásában, 
-az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában, 
-az ellenőrzési folyamatokban. 
 
2./ Célellenőrzések és vizsgálatok: 
Cél és feladat orientált ellenőrzéseket az önkormányzat tevékenysége során felmerülő 
kérdésekben egyedi döntés alapján rendel el, az ellenőrzést végző szervezetet, szervet konkrét 
feladat elvégzésére bízza meg. A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat által 
megbízott belső ellenőreivel láttatja el. 
 
3./ A kapcsolattartás rendszerei: 
 
a. Lakossági kapcsolatok: 
 a képviselő-testület ülései nyilvánosak, 
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 a képviselő-testület az SZMSZ-ben meghatározottak szerint évente közmeghallgatást 
tart, 

 a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét betekintésre a községi könyvtárban, egy 
példányban el kell helyezni, 

 a lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra 
/hirdetőtáblák, Csépai napló/ 

 
b. Önkormányzati intézmények: 
 az intézmények vezetőivel közvetlen napi kapcsolatot az önkormányzat 

polgármesterén és hivatalán keresztül tartja fent, 
 a fenntartó önkormányzat felé beszámolási kötelezettség áll fenn az intézmények 

részéről. E kötelezettségüket az önkormányzat munkaterve szerinti ütemezésben 
teljesítik. 

 az időszerű kérdések, problémák megbeszélésére, a szükséges egyeztetések 
végrehajtására, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint az 
intézményvezetők részvételével értekezlet kerül összehívásra,  

 a polgármester, az alpolgármester és a jegyző hetente egy alkalommal megbeszélést 
tart az aktuális feladatokról, tennivalókról, várható munkaprogramról, szükség szerint 
feljegyzés készítésével. 

 
c. Nem önkormányzati szervek, szervezetek: 
 a napi kapcsolatot a polgármester, az alpolgármester és a jegyző személyén keresztül 

tartja fenn az önkormányzat, 
 az önkormányzatot, illetve a lakosságot érintő fontosabb kérdésekben felkérés alapján 

az illetékes szervezetek, szervek testületi ülésen adnak tájékoztatást, 
 az önkormányzat vezetése féléves rendszerességgel, illetve igény szerint egyeztető 

megbeszélést hív össze a közigazgatásilag illetékes szervek, szervezetek vezetőinek 
részvételével. 

 
 

C s é p a, 2018. június 
 
 
 
XI. Napirend 
Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  szabályzatairól 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a Kunszentmártoni Közös ÖKM Hivatal elkészült 
szabályzatainak elfogadására teszek javaslatot. A kezdeti hibák kijavításra kerültek, az ASP 
előírásainak megfelelően készült el ez a nagy anyag. Pályázaton nyertünk bizonyos összeget, 
szoftverszervező cég segített elkészíteni. A kincstár már részben ellenőrizte is. Az átdolgozott 
szabályzatok remélhetőleg megfelelnek a kincstárnak. Az informatikus és pénzügyi 
szakemberek is áttekintették.  
Amennyiben nincs vélemény, és kérdés, a szabályzatokat elfogadásra ajánlom. Megállapítom 
6 igen szavazattal a testület elfogadta a szabályzatokat. 
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362/2018.(VI.20.) határozat 
a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatairól 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatairól: 

 Informatikai Biztonsági szabályzat 
 EÜF információátadási szabályzat 
 Elektronikus ügyintézési szabályzat 
 Iratkezelési szabályzat 
 Számviteli politika 
 Gazdálkodási szabályzat 
 Számlarend 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Pénzügyi és Adóügyi osztály ügyrendje 

 szóló előterjesztést, és úgy határoz, hogy jóváhagyja azokat. 
 

 
Határidő: 2018. június 30. 
 
Felelős:   Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Bocskai József 
 
 
 Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai 
    - Fialka György polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 - KKÖH Csépai Kirendeltsége 
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya 

    - KKÖH Számviteli Osztálya 
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztálya 
- KKÖH Szervezési Osztálya 

 
 
XII. Napirend 
Egyebek 
 

a.) Szőcs Árpád szennyvízbekötés 
 

Fialka György polgármester: Szőcs Árpád Béke u. 15/a szám alatti lakos szennyvízbekötő 
vezeték kiépítését kérte. Kérjük a testület támogatását, ehhez járuljon hozzá, költsége 441.070 
Ft a bekötés költsége azért ilyen magas, mert a főközlekedési út alatt kell útátfúrást végezni, 
amelyet a Bácsvíz Zrt július hónapban elvégez. 
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363/2018.(VI.20.) határozat 
Csépa, Béke utca 15/A szennyvízbekötési kérelem elbírálásáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete hozzájárul, hogy a Csépa, Béke utca 
15/a szám alatti ingatlan szennyvízhálózatra való rákötését – útátfúrás módszerével – 
elvégeztesse. A munkálatok költségét 441.070 Ft-ot a BÁCSVÍZ Zrt által átutalt bérleti díjból 
fedezze. 

 
Erről értesül:  1./ Szőcs Árpád Csépa, Béke utca 15. 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 

b.) Erzsébet utalvány kiszállításáról 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: minden évben a támogatásra jogosultak 6000 Ft értékű juttatást 
kapnak Erzsébet utalvány formájában. A testületnek nyilatkoznia kell, hogy az utalványokat a 
saját címére kéri kiszállítani, vagy a jogosultak címére közvetlen kézbesítéssel. A Posta 
utóbbi mód választása esetén kézbesítési költséget kér. A gyakorlat az, hogy a támogatást mi 
osztjuk szét, valóban a címzetthez jut el. Kérem ennek a formának a jóváhagyását!  
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
364/2018.(VI.20.) határozat 
Erzsébet utalvány kiszállításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat a 2018. augusztus 1/november 1. napján fennálló jogosultság 
alapján járó Utalványokat az Önkormányzat saját címére (5475 Csépa Rákóczi u. 24.) kéri 
kiszállítani.  
 
Erről értesül:  1/ Igazgatási ügyintéző 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

c.) Szőlőben lévő kereszt felújításáról 
 
Pintér Csaba képviselő: a Szőlőben a Bogarasi úton van egy kereszt, ami tönkrement, több 
helyi lakos szeretné helyreállíttatni. 1 m3 betont, a vas és faárút a helyi gazdákkal megoldjuk, 
az önkormányzat szíves támogatását is kérem. 
 
Fialka György polgármester: ahol elhelyezésre kerül, tudjuk-e ki a tulajdonos? Írásos 
hozzájárulást kell kérni tőle.  
 
Antal András diakónus atya: közterületre is lehet tenni, nem fontos magánterületre. 
 
Fialka György polgármester: természetes, hogy az indítvány támogatására teszek javaslatot, 
kérem a helyrajzi számot is jelöljék meg pontosan, hol lesz elhelyezve. 
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Megállapítom, a testület 6 igen szavazattal támogatja a külterületen lévő kereszt felújításának 
gondolatát. 
 

365/2018.(VI.20.) határozat 
 kereszt felújításának jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete támogatja a külterületi Bogarasi út mellett 
elhelyezkedő kereszt felújítását.  
Az engedélyezés lebonyolításával, munkálatok koordinálásával a testület Pintér Csaba 
képviselőt bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

d.) KMP utak felújításának kérése 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a településünket megközelítő KPM utak állapota most már 
halaszthatatlan. A gépjárművek elhasználódása, meghibásodása gyakran az utak állapotából 
ered. A kátyúzások nem vezetnek eredményre. Kérjünk írásos tájékoztatót testületi ülésre, 
milyen terveik és lehetőségeik vannak? Kiemelten a Csépa-Csongrád közötti útvonal a 
kritikus.  
 
Pintér Csaba képviselő: az utak melletti fák, és bokrok olyan mértékben belelógnak az utakba, 
hogy mellékútról történő kihajtáskor, kanyarban teljes mértékben beláthatatlan az út. Az őzek 
is közvetlen az út melletti bozótból ugranak ki, a baleset, az ütközés megelőzésére sincs 
lehetőség. Belterületen is több utcában balesetveszélyes, pl Somogyi úton, amikor a mély 
kátyút igyekeznek kikerülni az út bal oldalára is hirtelen átkanyarodnak. Nyár van, a 
szünidőben a gyerekek kerékpároznak, vigyázzunk rájuk. 
 
Fialka György polgármester : egyetértek azzal,hogy keressük meg írásban is a Közútkezelőt, 
tegnapi napon bejáráson voltak, de érdemleges információval a bejárást követően sem tudtak 
szolgálni. Kérem a képviselői indítvány jóváhagyását! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a képviselői indítványt. 
 
366/2018.(VI.20.) határozat 
Közutak állapotáról 
 
Csépa Község Önkormányzata testületi ülésen elhangzott képviselői indítványnak helyt adva 
megállapította, hogy a településhez vezető közutak állapota, a közutak melletti növényzet 
elburjánzása az útkezelő mielőbbi intézkedését, munkálatok elvégzését igényli, mivel az a 
gépjárművekben kárt okoz, illetve balesetveszélyes. A belterületi utak bejárását is kérjük. 
 
Csépa Község Önkormányzata felkéri a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, 
Műszaki és Információs Kht.Vezetőjét ( 5000 Szolnok, Petőfi S. u. 7-11.) tájékoztassa a Csépa 
települést érintő közutak állapotának felmérésének eredményéről, a tervezett felújítási 
munkálatok üteméről. 
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Erről értesül: 1./ Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Kht. 
5000 Szolnok, Petőfi S. u. 7-11. 

  2./ Képviselő testület tagjai 
 

e.) állami kitüntetésekre javaslat 
 
Fialka György polgármester: állami kitüntetésekre tehetünk javaslatot. A lista, amely a 
határidőket is tartalmazza, nálam van, kérem, akit érint, tekintse meg! 
 

f.) Bezerédi Imréné kérelme  
 
Fialka György polgármester: Bezerédi Imréné édesanyja elhunyt, a csépai ingatlanra az 
önkormányzattól valamikor régen önkormányzati kölcsönt kapott. A tőke tartozás 5.950 Ft, a 
kamat 33.770 Ft. Ez a tartozás a tulajdoni lapra be lett jegyezve, a ház eladását ez nehezíti. 
Azt javaslom, az összeg töröltetésében gondolkodjunk. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Mivel indokolta a kérelemét? Azt javaslom, hogy a tőkét 
fizesse ki, a kamatot engedjük el. 
 
Fialka György polgármester: egyetértek a javaslattal, aki elfogadja, hogy az örökösökkel csak 
a tőke tartozást fizettessük ki, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület egyetértett a javaslattal. 
 

367/2018.(VI.20.) határozat 
Csépa, Zrínyi u. 35. szám alatti ingatlan kölcsöntartozásáról  
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a néhai Vígh Józsefné Csépa, 
Zrínyi u. 35. szám alatti ingatlanra nyújtott lakás felújítási kölcsönt tőketartozásának, 
5.950 Ft Csépa Önkormányzat számlájára történő befizetéséről döntött. 
A kamattartozást, mely 33.770 ft, méltányosságból törli. 
 
Erről értesül: 1./ Bezerédi Imréné Tiszaug, Petőfi Sándor u. 27. (örökös) 
    2./ Képviselő testület tagjai 
    3. Számviteli ügyintéző Csépa 
 

g.) közbeszerzési eljárásról 
 

Fialka György polgármester: Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez. Az elnyert támogatás 
76.893.225.- Ft. A projekt megvalósítása során Solis 90 traktor, illetve Ferroflex FF 750 
függesztett homlokrakodó  nettó 6.350.000.- Ft értékű eszközbeszerzésre , valamint nettó 
50.277.919 .- Ft elszámolható kiadás vonatkozásában építési beruházásra kerül sor. 

A beruházás keretében a Csépa 0102 hrsz. meglévő út stabilizációs munkáit kívánja az 
önkormányzat megvalósítani a szükséges kiegészítő munkálatokkal együtt: földmunkálatok, 
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csőáteresz bekötése és zúzottkő borítást tartalmaz tömörítéssel 1960 m útszakaszon. A projekt 
megvalósítása során az építési beruházás nettó becsült értéke meghaladja a nemzeti 
eljárásrend szerinti közbeszerzési értékhatárt, ezért az építési beruházás kivitelezési 
szerződéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Akkreditált közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység elvégzésére árajánlatot kell kérni az előterjesztésben megnevezett 
közbeszerzési szakértők közül. Kérem a testületet, a határozati javaslat elfogadására! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a határozatot. 

 
368/2018.(VI.20.) határozat 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat  megvalósításához 
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról  

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján 
 
 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.2-16 
kódszámú felhívás alapján a 1824531215 projekt azonosító számú pályázat keretében felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenység elvégzésére az alábbi gazdasági 
szereplőktől kér árajánlatot: 

1. Dr. Kónya Tamás Ügyvédi Iroda: dr. Kónya Tamás ügyvéd (székhely: 3300 Eger 
Bajcsy Zs. u. 11.; levelezési cím: 3300 Eger, Szent János út 2. 1.em.,e-mail: 
konya.ugyved@upcmail.hu;); 

 
2. Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda: dr. Jobbágy Krisztina ügyvéd (székhely:1277 Budapest, 

Pf.107. levelezési cím: 1024 Budapest, Margit körút 15-17. I. em. 4. e-mail: 
drjobbagy@upcmail.com); 

 
 

3. Mikola Ügyvédi Iroda: dr. Mikola Zoltán ügyvéd (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent 
István u. 1. levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1.;e-mail: 
info@drmikola.hu). 

 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:  
1./ Képviselő testület tagjai 
2./ dr. Kónya Tamás ügyvéd (3300 Eger, Szent János út 2. 1.em.,e-mail: 

konya.ugyved@upcmail.hu;); 
 
3./ dr. Jobbágy Krisztina ügyvéd (1024 Budapest, Margit körút 15-17. I. em. 4. e-mail: 

drjobbagy@upcmail.com); 
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4./dr. Mikola Zoltán ügyvéd (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. levelezési cím: 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1.; e-mail: info@drmikola.hu). 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: tájékoztatom az óvodai évzárót követő betörésről a 
testületet. Nem nagy értékű lopás történt, az eszmei értéke nagy a veszteségnek. A 
ballagáskor bejött az elkövető, nyitva hagyott egy ablakot, majd visszatért. Egyszerű, 
mozgásérzékelős riasztó vásárlása szükséges lesz.  

 
Pigniczki Árpád képviselő: a vízügy jelentkezett 12-23 fővel, Csongrád 25 főt nevezett az 
árvízi emléktúrára.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Kunszentmárton szívesen megfőzi az ebédet a résztvevők 
számára. 
 
Antal András diakónus: két raklap ásványvizet és colát, ami 6-800 liter az ideszállításról kell 
gondoskodniuk. 
 
Fialka György polgármester. köszönjük a felajánlást és a testület felkéri Pigniczki Árpád 
képviselőt, hogy a szervezéssel kapcsolatos teendőket tartsa kézben, kérjen segítséget és 
tájékoztatást adja meg a részt vevőknek.  

 
Havrilla Sándorné alpolgármester: augusztus 20. alkotmányunk ünnepe községi 
megemlékezésének időpontja 2018. augusztus 17. 14 óra . 18-án Tiszasason templom 
szentelés lesz, ez is sok embert érint. 

 
Fialka György polgármester: köszönöm az aktív részvételt, a nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
        polgármester                                             jegyző 


