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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. július 17. megtartott soron kívüli nyílt ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol:  Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 
 
 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Kirendeltség vezető Asszonyt! Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, határozatképesek 
vagyunk. Igazoltan van távol Dr. Hoffmann Zsolt jegyző és Kovácsné Németh Mária és 
Szabó Károlyné képviselők. Kérem az írásos meghívóban szereplő napirendek jóváhagyását! 
Amennyiben nincs más javaslat napirendi pontokra vonatkozóan, kérem, szavazzunk. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatokat a testület. 
 
387/2018.(VII.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta a javasolt napirendi pontot. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. NAPIREND 
Javaslat a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 
szóló határozat elfogadására 
 
Fialka György polgármester: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata keresett meg, hogy 2018. 
07.31-én megszűnhessen. 2021. június 30-ig Öcsöd gesztorsága alatt folytatódhasson tovább a 
program. A korábban kiküldött előterjesztés alapján kérem a testületet, hogy vitassa meg, 
támogassuk-e a társulás megszűnését, avagy sem, ha a támogatás mellett döntünk, a testület 
felhatalmazását kérem a megszűnéshez való hozzájárulás aláírásához.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a víz nem jó továbbra sem. Nincs a faluban klórozatlan 
víz? 
 
Fialka György polgármester: az Epreskerthez tettek lett egy „y” leágazást, 5 év után 
közkifolyót lehet csináltatni. 



Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a képviselő testületet, hogy a határozati javaslatot 
szíveskedjen jóváhagyni! Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a 
javaslatot. 
 
388/2018.(VII.17.) határozat 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 
 
a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Tiszazugi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. július 31. napjával történő 
megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, 
b.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 1.3.0/2F/09-2011-0002 
pályázat fenntartási idejére 2021.05.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd 
Nagyközség, 
c.) felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Fialka György polgármester 

       dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
A határozatról értesülnek: 
1. Fialka György polgármester 
2. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai – helyben 
4.  Irattár 
 
II. NAPIREND 
 
Javaslat a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
megszüntetéséről szóló határozat elfogadására 
 
Fialka György polgármester: A korábban kiküldött előterjesztés alapján kérem a testületet, 
hogy vitassa meg, támogassuk-e a társulás megszűnését, avagy sem. A társulásnak jelentős 
kiadásai vannak, ezért kellene a társulást megszüntetni. A jogutódlással összefüggő kérdésben 
bármi van, ezt Öcsöd intézhesse.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a képviselő testületet, hogy a határozati javaslatot 
szíveskedjen jóváhagyni! Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a 
javaslatot. 
 
389/2018.(VII.17.) határozat 
Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetéséről 
 
a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-
Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július 31. napjával 
történő megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodást, 
b.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP-7.2.3.0-2008-0036 és KEOP-



2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a 
gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség, 
c.) felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Fialka György polgármester 
       dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Fialka György polgármester 
2. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai – helyben 
4. Irattár 

 
 
III. NAPIREND 
 
Javaslat Közbeszerzési szabályzat elfogadására 
 
Pintér László ügyintéző: 2012-ben volt a legutolsó szabályzat elfogadva, jogszabály változás 
miatt módosítani szükséges. További pályázataink benyújtásához kell. 
 
Fialka György polgármester: Kérem a testületet a szabályzatot elfogadni szíveskedjen! 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a javaslatot. 
 
390/2018.(VII.17.) határozat 
Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja közbeszerzési szabályzatát, mely 
2018. július 18-án lép hatályba. 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Fialka György polgármester 
2. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai – helyben 
4. Irattár 

 
IV. NAPIREND 
Egyebek 
a.) külföldi állampolgár ingatlanszerzési kérelmének jóváhagyása 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Ukrán állampolgár ingatlant szeretne vásárolni Csépa, 
Béke u. 15. szám ½ részét.  
 
Fialka György polgármester: a jogszabályi feltételeknek megfelel, hagyjuk jóvá kérelmet. 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a javaslatot. 
 
391/2018.(VII.17.) határozat 
külföldi állampolgár ingatlanszerzési kérelmének jóváhagyásáról 



 
Csépa Községi Önkormányzat jóváhagyja Szopka Maryana (sz: Haji-Nizsni(Szovjetúnió) 
1987.02.11.an: Makovecka Halina állampolgársága : ukrán, lakóhelye: 6635 Szegvár, József 
A u. 25.) szám alatti lakos csépai 316 hrsz lakóház udvar, gazdasági épület, természetben 
5475 Csépa, Béke utca 15. szám alatti ingatlan ½ tulajdoni részének megszerzésére irányuló 
kérelmet, mivel az önkormányzati érdeket nem sért. 
 

Erről értesül:  1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  
  Hatósági és Oktatási Osztály Szolnok 

2./ Szopka Maryana képviseletében Dr. Gálos László ügyvéd 
5475 Csépa, Béke u. 20. 

 
b.) önkormányzati konyha felújítása és eszközpark korszerűsítése 
 
Pintér László GAMESZ vezető: ez évben nyílik lehetőség önkormányzati konyhánk 
felújítására melyre pályázatot lehet benyújtani a Belügyminisztériumhoz. A támogatás 
intenzitás 95 %-os melyhez 5 % önerő szükséges. Az előzetes költségvetésnek megfelelően 
kérjük támogassák ezen pályázati cél megvalósulását. 
 
Fialka György polgármester: kérem aki egyetért az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása pályázati kiírásra történő támogatási igény benyújtásáról, kötelező önerő vállalásáról, 
kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a 
javaslatot. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

392/2018 (VII.17.) határozata 

a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet  
II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra 
történő támogatási igény benyújtásáról, kötelező önerő vállalásáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Magyarország 2018. évi központi 
költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra. 

 

Pályázati cél:   felújítás és eszközpark korszerűsítés 

Fejlesztés helyszíne:  5475 Csépa, Béke utca 167. (Hrsz.166) 

 

 



A projekt összköltsége:    27.741.608 Ft, 

Az igényelt támogatási összeg:   26.354.527 Ft, 

Saját erő összege:       1.387.081 Ft, 

Ezen felüli kiegészítés (nem támogatható helyiség felújítására - iroda) 210.680 Ft. 

A Képviselő-testület a támogatási igénylés benyújtásához szükséges 5 %, vagyis 1.387.081 
Ft önerő mértékét a Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Fialka György polgármestert, hogy a 
szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a támogatási igényt a csatolandó mellékletekkel együtt 
a benyújtási határidőig nyújtsa be: 

elektronikus feltöltés (Ebr42) lezárása:  2018. július 5. 16.00 óra 

papír alapon történő benyújtás:  2018. július 6.  

 

Határidő:  2018. július 23. 

Felelős: Fialka György polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Fialka György polgármester 
2. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai – helyben 
4. Pénzügyminisztérium, Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya 
5. Pénzügyi osztály 
6. Irattár 

 
 

c.) a fejlesztés megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése 
 
Pintér László GAMESZ vezető: a pályázat beadásához szükséges egy képviselő-testületi 
határozat amely tartalmazza fejlesztés megvalósításának és finanszírozásának tervezett 
időbeni ütemezése. 
 
Fialka György polgármester: kérem aki egyetért a fejlesztés megvalósításának és 
finanszírozásának tervezett időbeni ütemezésével, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a javaslatot. 
 



Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

393/2018 (VII.17.) határozata 

 

a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet  
II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra 
történő fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezéséről 

 

Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Magyarország 2018. évi központi 
költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra. 

 

A pályázati cél megvalósítás szükségessége és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

 

Intézményünk helyben és vidéken is kiemelten fontos tevékenységével Önkormányzatunk 
alappillérét képezi. Napi 450 adag ételt készít, melynek jelentős hányada a gyermekétkezést 
teszi ki Csépa és Szelevény községekben, illetve az idősek otthonának bentlakói és 
gondozottjai napi ellátását fedezi. Jelentősebb beruházásra viszont közel 20 éve nem 
kerülhetett sor szerény anyagi körülményeink következtében. Ezt kívánja ellensúlyozni jelen 
pályázatunk. 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanon 2018. április 24-e előtt (pályázati kiírás megjelenését 
megelőzően) a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek nem történt. 

 

Tevékenység megnevezése 

Tevékenység 
megvalósításának tervezett 

ideje 

vagy „nem szükséges” 
megjegyzés 

A tevékenység 
eléréséhez felhasznált 

összeg (Ft) 

önrész + igényelt 
támogatás 

Támogatási igény előkészítése, 
tervkészítés, árajánlatok bekérése, 

2018. június/július 0 Ft 



támogatási igény benyújtása stb. 
(részletezhető) 

Hiánypótlás teljesítése hiánypótlási határidőknek 
megfelelően 0 Ft 

Támogatói okirat kézhezvétele 2018. október 0 Ft 

Telekvásárlás  nem szükséges 0 Ft 

Engedélyezési eljárások nem szükséges 0 Ft 

Műszaki megvalósítás  Ft 

Árajánlatok bekérése, 
kivitelezők kiválasztása 

2018. november- 2019. 
február 0 Ft 

Kivitelezés (részletezhető) 2019. március-2019. 
augusztus 31. 27.741.608 Ft 

Műszaki átadás-átvétel 
időpontja 2019. augusztus 31. 0 Ft 

Szakmai és pénzügyi 
elszámolás benyújtása 2019. szeptember 0 Ft 

  Ft 

Összesen:  27.741.608 Ft 

 

A projekt befejezésének dátuma és a támogatás felhasználásának végső határideje:  
2019. december 31. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem 
módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi 
költségvetésbe. 

 



Határidő:  2018. július 23. 

Felelős: Fialka György polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Fialka György polgármester 
2. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai – helyben 
4. Pénzügyminisztérium, Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya 
5. Pénzügyi osztály 
6. Irattár 

 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás a testületi ülést bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
      polgármester            jegyző 


