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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. április 18-án megtartott nyílt ülésén Csépa  
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Varjasi Ferenc   képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
igazoltan távol van:  Kovácsné Németh Mária képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, az Intézményvezetőket, Vendégeinket! Külön köszöntöm Dr. Bencsik Béla 
alezredes urat a kunszentmártoni rendőrkapitányság bűnügyi osztály vezetőjét! 
Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné, Kovácsné 
Németh Mária és Pigniczki Árpád képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. 
Határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat: 
Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását, azzal a módosítással hogy az 5. napirendet felcseréljük az 1. napirenddel, mivel 
a kapitányságvezető helyettes úrnak egyéb elfoglaltság miatt távoznia kell a napirend 
tárgyalását követően! Megállapítom 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a 
testület. 
 
94/2019.(IV.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. április 18-ai nyílt ülés napirendjeit 
az egy napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 
Dr. Bencsik Béla r. alezredes: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Az írásos 
beszámolóban Csépa község közbiztonsági helyzete 2018. évben javult, az előző időszakhoz 
képest csökkent a bűncselekmények száma. A lakosság közbiztonsági érzetét ez pozitívan 
befolyásolja. Két kolléga teljesít szolgálatot a településen, hosszú távú szakmai 
tapasztalatokkal, illetve az egyik kolléga bűnügyi tapasztalatokkal is rendelkezik. Megfelelő 
szakmai színvonalon látják el feladatukat. Köszönetet mondok a településen működő 
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polgárőrök munkájáért, akik hozzájárultak, hogy elértük ezeket az eredményeket fel tudjuk 
mutatni.  
 
Fialka György polgármester: köszönöm a megküldött anyagot, megtisztelnek az értékelés 
elkészítésével. A statisztikai jelzők azt mutatják, javulnak az eredmények. Az önkormányzat 
által letelepített kamerák véleményem szerint ezt az eredményt befolyásolták. További 
kamerák telepítésével érezni fogjuk reményeink szerint a bűnvisszatartó szerepét. Kérdésük, 
hozzászólásuk van-e? 
Aki elfogadja a közbiztonsági beszámolót, kérem, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 4 
igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolót. 

 
95/2019.(IV.18.) határozat 
Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság 2018. évre vonatkozó beszámolóját a település közbiztonsági 
helyzetéről elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője Simon Imre r. 
alezredes 
2./Képviselő testület tagjai 

 
II. Polgármesteri tájékozató 

 
Fialka György polgármester: március 22-én Cibakházán Holtág rehabilitációs összejövetelen 
vettem részt. A két holtág hasonló helyzetben van, ezért érdekelt, milyen eredményeket, 
lehetőségeket rejt a program.  
28-án Riger Tibor Úr a Csépa-Bajcsy utca sarkán álló házát az önkormányzatnak 
adományozta. 
Április 4-én Leader ülésen vettem részt. A Csépáról érkező valamennyi pályázat nyertes lett, 
A Hagyományőrző Egyesület, a sportegyesület, a Kinizsi HE, az igényelt összeget 
maradéktalanul elnyerte. 
Részt vettem egyeztető értekezleten a Pókaházi úttal kapcsolatosan nyomvonal kijelölés 
megtörtént. Ünnepek után indul a pályázat. 
A konyha pályázat is ebbe stádiumba került, kézzelfoghatóan elérhető. Az adminisztrációs 
dolgok gyakorlatilag rendbe vannak.  
Az előző ülésünkön tárgyaltuk a takarékszövetkezet épületének megvásárlását, a megajánlott 
vételárért a mi ajánlatunkat részesítették előnybe. Az adásvételi szerződést a tulajdonos 
jogászai készítik elő.  
Orvosi rendelő külső- belső felújítása jövő héten bezáródik. (Végül tájékoztatót kapott a 
képviselő testület az önkormányzat vagyoni helyzetéről) 
 
A képviselőknek kérdésük, véleményük van-e az elhangzott tájékoztatóhoz? Megállapítom 4 
igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
96/2019.(IV.18.) határozat 
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról. 
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Erről értesülnek: 1./ képviselő testület tagjai 

 
 

III. Napirend 
Javaslat a  IV. negyedévi előirányzat módosítására 
 
Fialka György polgármester: az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Türke-Polyák Marianna pénzügyi munkatárs: az előirányzat teljesítését indokolta, hogy a 
szociális dolgozók részére ágazati pótlék, bérkompenzáció megérkezett, valamint a kulturális 
ágazati pótlék, rezsicsökkentés is. A rendkívüli önkormányzati támogatás 8 milliós értékben 
az előző évi kötelezettségeink kielégítésére adott keretet. 
Az önkormányzati konyha számlájára megérkezett a támogatás, az önerőt biztosítottuk hozzá. 
A képviselő testület korábbi döntései miatt szükséges az előirányzatok módosítása. Az 
iparűzési adó terhére intézményi támogatás történt. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: akik nem járatosak a költségvetési dolgokban, azok részére 
is jól látható a táblázatokból az intézmények gazdálkodása. Az óvoda igyekezett jól 
gazdálkodni. Voltak kiadások, amelyek nem látszottak az év végén, de összességében látszik, 
az intézmények szerényen gazdálkodtak. 
 
Fialka György polgármester: mennyi volt 2018-ban az a pénzeszköz, amelynek normatíva 
visszafizetésére köteleztek bennünket? 
 
Türke-Polyák Marianna pénzügyi munkatárs: 13 millió. 
 
Fialka György polgármester: figyelembe kell venni, ez terhelte az önkormányzat 
gazdálkodását, vissza kellett fizetni bizonyos összegeket. Ennek egy részét takarékos 
gazdálkodással, olyan önkormányzati támogatással tudtuk fedezni, amelyek sikerrel jártak. Ha 
2019. évben esetlegesen ilyen dolgok nem terhelik az önkormányzatot, az önkormányzat 
kötelezettségeit, könnyebben tudunk ilyen pénzeszközök felhasználásáról dönteni. 
Amennyiben a testület elfogadja költségvetési rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta 
költségvetési rendeletének módosítását. 
 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2019.(IV.19.) 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: 
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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         649.291 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       649.291 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        649.291 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét        0 e. Ft-ban. 

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

(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, 2019. április.11.  
 
 
 
 

Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester          jegyző 
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IV. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 

2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 

Türke-Polyák Marianna pénzügyi munkatárs: 114.108 e Ft költségvetési maradvány kerül 
elfogadásra. Nagy része feladattal terhelt. 102.066 e forint ami abból adódik, december végi 
megelőlegezés téli rezsicsökkentés , humán szolgáltatások fejlesztése pályázati támogatás, 
külterületi utak fejlesztésére önerő, közfoglalkoztatás bérelőleg, Bácsvíz bérleti díj, 
talajterhelési díj, stb ezekből kell rendezni. 

Havrilla Sándorné alpolgármester: a közös önkormányzati hivatalnak mennyi a zárszámadási 
maradványa? 

Fialka György polgármester: 4 millió feletti összeg. Jelen pillanatban 12 millió forint 
felosztásáról kel dönteni.  

Havrilla Sándorné alpolgármester: akarunk-e ennyi támogatást adni a sportegyesületnek?  

Fialka György polgármester: azt javaslom, ha ezt a kérdéskört tárgyaljuk, döntsük el, vagy 
szüntessük meg, vagy ennyibe kerül a konstrukció. Úgy gondolom, tisztességesen 
kistafirungoztuk mindegyik intézményünket, ha azok bajba jutottak. Szívesen elfogadom, ha 
azt mondják, nincs tovább, csak legyen képviselő, aki ezt előterjeszti. 

Havilla Sándorné alpolgármester: a pénzügyi bizottság amikor tárgyalta, akkor sem tudott 
más javaslatot tenni. Éveken át én is végeztem ezt a munkát, ismerem, mostam a ruháit a 
játékosoknak, a férjem a füvet vágta a pályán és egyesületi vezető volt. Egy kérdést tettem fel, 
ami másokat is foglalkoztat. 

Fialka György polgármester: vállalja fel valaki a kérdést, a további munkálatok felelősségét. 
Nincs probléma azzal, ha valaki azt mondja, lehet másképpen csinálni. A megvalósítás 
személyi kérdése a probléma. Ma már társadalmi munkában, de fizetésért sem hajlandó valaki 
közösségért munkát vállalni. Hétvégéket áldoznak fel, akik ezt a tevékenységet végzik. 
Egyetlen intézménytől sem vonunk el pénzt a sport címszó alatt, a feladatfinanszírozás nem is 
engedné. Saját bevételből lehet csak. 

Kérdés, vélemény van-e még a napirendhez? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom. Aki 
elfogadja zárszámadási rendeletünket, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen 
szavazattal a testület elfogadta a zárszámadási rendeletét. 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7/2019. (IV.19.) rendelet 
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése végrehajtásáról és a 

költségvetési maradvány megállapításáról 

A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  91. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

2. §  

 A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását: 

      617 723 e. Ft bevétellel 

      503 615 e. Ft kiadással 

       114 108 e. Ft költségvetési maradvánnyal  

fogadja el. 

3.§ Az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként az 1. melléklet 
szerint fogadja el.  

4.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által 
ellátott feladatok bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 

5.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el. 

6.§ Az önkormányzat i intézmények és az önkormányzat engedélyezett létszám alakulását a 4. 
melléklet szerint és az engedélyezett létszám alakulás kötelező, önként vállalt és az 
államigazgatási feladatokra bontásban a 4. a. melléklet szerint elfogadja. 

7.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását jogcímenként az 5. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 

 
8.§ A 6. melléklet szerint az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztést, amely 
megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. 
 
9. § Az önkormányzat 2018.évi pénzeszköz változását a 7. melléklet szerint elfogadja. 

10.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei a futamidő végéig a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti 
bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint elfogadja. 
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11.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerint saját 
bevételeiről szóló tájékoztatót 9. melléklet szerint tudomásul veszi. 

12. § Az önkormányzat 2018.évi vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja. 

13.§ Az önkormányzat 2018.évi maradványát, a költségvetési szervek maradványának 
elvonandó összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az intézményektől elvont és az 
önkormányzat szabad maradványát összesen 12.042 e Ft-ot általános tartalékba helyezi. 

14.§ A 2018.december 31-e állapotnak megfelelően a gazdasági társaságokban lévő 
tulajdonosi részesedések állománya: 

  Bácsvíz Zrt    67 e Ft 

  Erste részesedések   307 e Ft 

  Démász részesedés   160 e Ft 

 

Záró rendelkezések: 

15.§ (1) Ez a rendelet 2019.04.19-én lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésének egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2018.évi 
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet. 

(3) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a 
költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőjét értesíteni 
kell. 

 
 

 

 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 Polgármester jegyző 
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V. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványából az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról 

 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: Az előterjesztés 5 határozatot tartalmaz. A képviselő 
testület 2018. évben döntött a költségvetési szervek támogatásáról év végén. 4 költségvetési 
szerv intézményi finanszírozást kapott az adóbevételek terhére. Maradtak pénzeszközök, 
amelyek nem kerültek felhasználásra. Az intézményektől elvonja az önkormányzat és 
tartalékba helyezi. Az általános tartalékba 12.042 e forint kerül, mely felhasználására teszünk 
javaslatot: önkormányzat dologi kiadásait, a területfejlesztési terv (2-3 milliós összeget 
minden évben erre fordítunk), játszótér felújítás, feladatellátási szerződés megbízási díj, 
Sportegyesület támogatás 4,2 millió, Kinizsi Horgász egyesület 400,000 Ft. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a településrendezési terv és területfejlesztési ugyanazt 
takarja? 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: igen, 10-12 millió forint mire elkészül, nem kaptunk rá 
normatív támogatást, de kötelező elkészíteni. 
 
Fialka György polgármester: Megkérdezem, aki jóváhagyja, hogy az önkormányzati konyha 
2018. évi szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványát a testület elvonja, és az 
önkormányzat tartalékába helyezze, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal 
a testület jóváhagyta  a javaslatot. 
 
97 /201 9 .  (IV.18.) határozat 
Önkormányzati Konyha 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványáról   
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat i Konyha 2018 évi szabadon felhasználható 
költségvetési maradványát felhasználását 2019 évben az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Az Önkormányzati Konyha szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványa 2.837.439 
Ft, melynek felhasználása a következő: 

 
- A képviselő-testület a 2.837.439 Ft költségvetési maradványt elvonja és az 

önkormányzat tartalékába helyezi. 
 
Értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

 
Fialka György polgármester: aki jóváhagyja, hogy az Őszikék Szociális Intézmény 2018. 
évi szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványát a testület elvonja, és az 
önkormányzat tartalékába helyezze, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal 
a testület jóváhagyta  a javaslatot. 
 
98 / 2019 .  (IV.18.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi szabadon felhasználható 
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költségvetési maradványáról   
 
A Képviselő-testület az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 2018 évi szabadon 
felhasználható költségvetési maradványát felhasználását 2019 évben az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

 
Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szabadon felhasználható költségvetési 
pénzmaradványa 93.953 Ft, melynek felhasználása a következő: 

 
- A képviselő-testület a 93.953 Ft költségvetési maradványt elvonja és az 

önkormányzat tartalékába helyezi. 
 
Értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

 
Fialka György polgármester: aki jóváhagyja, hogy a csépai GAMESZ 2018. évi szabadon 
felhasználható költségvetési pénzmaradványát a testület elvonja, és az önkormányzat 
tartalékába helyezze, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta  a javaslatot. 
 
99 /201 9 .  (IV.18.) határozat 
Csépai GAMESZ 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési maradványáról   
 
 
A Képviselő-testület a Csépai GAMESZ 2018 évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványát felhasználását 2019 évben az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
 

A Csépai GAMESZ szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványa 680.280 Ft, 
melynek felhasználása a következő: 

 
- A képviselő-testület a 680.280 Ft költségvetési maradványt elvonja és 

az önkormányzat tartalékába helyezi. 
 
Értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

 
Fialka György polgármester: aki jóváhagyja, hogy az Vackor Művészeti Óvoda 2018. évi 
szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványát a testület elvonja, és az 
önkormányzat tartalékába helyezze, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal 
a testület jóváhagyta  a javaslatot. 
 
100 /20 19 .  (IV.18.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési 
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maradványáról   
 
 
A Képviselő-testület a Vackor Művészei Óvoda 2018 évi szabadon felhasználható 
költségvetési maradványát felhasználását 2019 évben az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
A Vackor Művészeti Óvoda szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványa 91.127 
Ft, melynek felhasználása a következő: 

 
- A képviselő-testület a 91.127 Ft költségvetési maradványt elvonja és az 

önkormányzat tartalékába helyezi. 
 
 
 
Értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

 
Fialka György polgármester: aki jóváhagyja, hogy Csépa Község Önkormányzatának 2018. 
évi szabadon felhasználható költségvetési pénzmaradványát a testület elvonja, és az 
önkormányzat tartalékába helyezze, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 3 igen 1 
tartózkodás, (Pintér Csaba képviselő) szavazattal a testület jóváhagyta  a javaslatot. 
 

 
101 /20 19 .  (IV.18.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványából az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról 

 
 
A Képviselő-testület a általános tartalékba helyezett szabad maradvány 12 042 E. Ft 
felhasználását 2019 évben az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
 Önkormányzat dologi kiadásaira: 2.432 e Ft 
 Területfejlesztési terv elkészítése: 2.600 e Ft 
 Játszótér felújítás: 1.000 e Ft 
 2018-2019.évi szerződés szerinti feladat ellátásra: 690 e Ft  
 önkormányzat személyi kifiz megbízási díjként és járulékai: 720 e Ft 
 Sportegyesület támogatása: 4.200 e Ft 
 Kinizsi Horgászegyesület támogatása: 400 e Ft 

 
 
 

Értesülnek: 
 Képviselő-testület tagjai 
 Fialka György polgármester  
 Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
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 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

VI. Napirend 
Beszámoló a 2018. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan 
követelésekről 
  
Kovács Sándor adóügyi munkatárs: némi változás van, 2018. évben idegen bevételek nem 
vettem be.  2018. január 1-től szabálysértés behajtandó tételek átkerültek a NAV-hoz 
hatáskörileg. Az önkormányzat gazdálkodását nem befolyásolja.  
Helyi iparűzési adó 14 millióról 22 millióra nőtt. Jelentős a növekedés. A gazdaságnak abból 
a részéből származik, ami gyorsan változik. Ezeknek a cégeknek a megszűnése, átalakulása 
gyorsan változik. A megszűnő cégnek az adóbehajtása lehetetlen. Régi adótartozásra 
inkasszót nyújtunk be, amennyiben vállalta a fizetést, megtérült, hasznos volt. Aki önként 
nem teljesítette, nagy falakba ütköztünk.  
Gépjármű adó 10% növekedés volt. Meglátszik a település gépjármű állományán is. 
Elszaporodtak a személyszállításra alkalmas mikrobuszok, akik alkalmi munkásokat viszik. 
A települési adó előző évekhez hasonlóan alakult, várhatóan csökkennek ezek a bevételek. Az 
eladott területek kikerülnek rendeletünk hatálya alól. 
Talajterhelési díj elszaporodtak a kerti csappal rendelkező épületek, fürdőszobákat szüntettek 
meg. az elmúlt évi kivetések és befizetések aránya 94,9%. 
 
Fialka György polgármester: két nagyobb adózó még nem fizetett, ez mennyi összeget jelent? 
 
Kovács Sándor adóügyi munkatárs: 5 millió forint. 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető:  tavaly 25 millió lett betervezve adó bevételre, és 38 
millió bevételünk származott. Nagyon jó a teljesítés. 
 
Fialka György  polgármester: tegyük mellé azt is, normatív támogatást mennyivel kaptunk 
kevesebbet? 5 millióval.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: ez a munkakör nem népszerű. A képviselő testület 
elismerését fejezem ki. Az inkasszós behajtások kiemelkedő eredményűek. 
 
Fialka György polgármester:  aki elfogadja az adóbevételek 2018  évi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a tájékoztatót. 
 
102/2019. (IV.18.) határozat 
az adóbevételek 2018. évi teljesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről 
szóló – jelen határozat mellékletét képező - beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Erről értesül: 
 

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

 
102/2019.(IV.18.) határozat melléklete 
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KIMUTATÁS A 2018. ÉVI ADÓTERVEK  TELJESÍTÉSÉRŐL 

 
 
 

1. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 
Adózók száma:  747  fő 
 
2018. évi előírás  4.274.800,- Ft   
Befizetés  3.466.688,- Ft 
 
Teljesítés:    81.1 % 
 
MAG.SZ.KOM.ADÓ ÖSSZ.HÁTRALÉK (ELŐZŐ ÉVEK) DEC.31-ÉN:   6.374.146,- Ft 
 
 

2. HELYI   IPARŰZÉSI  ADÓ 
 
Adózók száma:   198 fő 
 
2018. évi előírás 22.353.599,- Ft 
Befizetés  21.960.640,- Ft 
 
Előleg visszautalás         87.796,- Ft 
 
Teljesítés: 98.2 % 
 
IPARŰZÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC.31-ÉN 7.660.815,- Ft 
 
 

3. GÉPJÁRMŰADÓ 
 
Adózók száma:   459 fő 
 
2018. évi előírás   6.604.647,- Ft 
Befizetés    5.857.258,- Ft  
 
Ebből  Önkormányzat bevétele  2.271.747,- Ft 

Kincstárnak utalva  3.407.623,-Ft 
 
Teljesítés    88.7 % 
 
GÉPJÁRMŰADÓ HÁTRALÉK ÖSSZ. DEC. 31-ÉN 3.847.556,- Ft 
 

4. TELEPÜLÉSI ADÓ 
 
Adózók száma: 314 fő 
2018. évi előírás: 6.826.350,-Ft 
Befizetés:  6.647.176,-Ft 
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Teljesítés:  97.4 % 
 
TELEPÜLÉSI ADÓ HÁTRALÉK ÖSSZESEN DEC 31.-ÉN 893.027,-Ft 
 

5. IDEGENFORGALMI ADÓ BEVÉTELÜNK 2018. ÉVBEN      98.400,- Ft 
 
 

6. TALAJTERHELÉSI DÍJ 
 
Bevallást benyújtók száma:    35 fő 
 
2018. évi előírás:   67.860,- Ft 
Befizetés  149.740,- Ft 
 
Teljesítés    220.7 % 
 
TALAJTERHELÉSI DÍJ HÁTRALÉK DEC. 31-ÉN:          840.625,- Ft 
 
 
 
 

7. ÖSSZESÍTÉS 
 
 

 
2018.  ÉVI  TERVEZETT, ELŐIRÁSRA KERÜLT  ADÓBEVÉTEL:   40.225.656,- Ft 
 TELJESÍTETT ADÓBEVÉTEL     38.179.902,- Ft 
            EBBŐL KINCSTÁR SZÁMLÁRA UTALÁS GÉPJ. 60%               3.407.623,- Ft 
            
TELJESÍTÉS    94.9      %  
  
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.  
 
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.  
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Jelenleg felszámolás alatt álló gazdasági társaság  tartozása közel 700.000,- Ft 
 

VII. Napirend 
Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tervezett programjairól, annak 

költségvetési hátteréről 
 
Bíró József műv. ház vezető: megpróbáltam összeállítani a tavalyi év programját. 
Átalakításon esett keresztül a művelődési ház.  Sok kitűnő programunk volt. Kiemelkedően jó 
kapcsolatunk van az óvodával és az iskolával. Ez évre vonatkozóan nem volt a döntése 
egyértelmű testületünknek, hogy lesz-e falunap? Már nem kapunk sztárvendéget. Az 
információk alapján majálist és szüreti bálat egész napos programmá kibővíteni tervezzük. A 
majálist az idén a művelődési ház parkjában szeretnénk megrendezni. Főzéshez az 
önkormányzat hústámogatását kérem. Augusztus 20-ai ünnepet is egész napossá lehetne tenni, 
az idősek napja megrendezésének gondolata is felmerült. 
Április 30-án délután munkahelyi közösségek, civil szervezetek beszélgetés, zene, főzés 
keretében esetleg egy humoristát tudnánk meghívni. 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzat dologi kiadásai terhére fedezi a húsvéti és 
majális rendezvény támogatását. Kérem, a testület jóváhagyását ! Megállapítom 4 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
103/2019. (IV.18.) határozat 
a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tervezet programjáról annak költségvetési 
hátteréről szóló tájékoztató elfogadására 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Művelődési Ház és 
Könyvtár 2019. évi tervezet programjáról annak költségvetési hátteréről szóló tájékoztatót és 
a határozat mellékletét. 
A képviselő testület az önkormányzat dologi kiadásai terhére fedezi a húsvéti és majális 
rendezvény támogatását. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Intézményvezető 
  3./ pénzügyi csoport Csépa 
 

VIII. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: háziorvosi pályázatunk határideje lejárt, ezért új pályázat kiírását 
javasoljuk. Kérem, aki egyetért a pályázat kiírásával és annak tartalmával, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a testület az előterjesztést 
 

104/2019.(IV.18.) 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. 
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Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

104/2019.(IV.18.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  
                             

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

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  
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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: 2019. augusztus 10. 

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: ………/2019. , 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: 2019. május 

 
 

IX. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői pályázat 
elbírálása 
 
Fialka György polgármester: az  élelmezésvezetői pályázatunk határideje lejárt, ezért új 
pályázat kiírását javasoljuk. Kérem, aki egyetért a pályázat kiírásával és annak tartalmával, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a testület 
az előterjesztést. 
 
105/2019.(IV.18.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa Önkormányzati Konyhán megüresedett 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakörre pályázatot ír ki: 
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105/2019.(IV.18.) határozat 1. melléklete 

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: 

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: 
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 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: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanapon 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 10. 

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: ……/2019 , 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 - 2019. május 

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: 2019. május 

 
X. Napirend 

Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: védőnői pályázatunk határideje lejárt, ezért új pályázat kiírását 
javasoljuk. Kérem, aki egyetért a pályázat kiírásával és annak tartalmával, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a testület az előterjesztést 
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106/2019.(IV.18.) 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 106/2019. (IV.18.) határozat 

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: 

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: 
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      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: 2019. augusztus 10. 

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: ………/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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: 2019. május 

 
XI. Napirend 

Egyebek 
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Fialka György polgármester: ismertetem a megyei kitüntetések adományozásának lehetőségét. 
Amennyiben van javaslat soron kivüli ülést hívunk össze. 
 
Önkormányzati lakás bérletére igényt nyújtott be Barta Sándor, az orvosi rendelő feletti lakást 
szeretné kivenni. Ennek bérleti összege a többi önkormányzati lakáséhoz képest igen magas, 
60 e forint havonta. Javaslom, hogy hasznosítsuk a lakást, a bérleti díjba tartozzon bele a rezsi 
költség is.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: nem kell ezt kiadni, fel lett újítva, reménykedjünk orvos vagy 
védőnő érkezésében. 
 
Fialka György polgármester: ki szavaz arra, hogy tisztességesen állapítsuk meg a 
nagyságrendet, mennyivel működtethető a lakás, és kérjünk befogadó nyilatkozatot a bérlőtől, 
hogy esetleges orvos, védőnő érkezése esetében neki lesz hova kiköltözni.  
Megállapítom 3 igen és 1 nem  (Varjasi Ferenc képviselő ) szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
107/2019.(IV.19.) határozat 
önkormányzati lakás bérletéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat a Csépa, Béke utca 133/a   szám alatt lévő, Orvosi rendelő 
feletti szolgálati lakást 60.000 Ft/ hó bérleti díjért bérbe adja Barta Sándor igénylőnek. A 
bérleti díjban benne foglaltatik a lakás rezsi költsége. 
 
Erről értesül:  1./ Barta Sándor Csépa, Béke utca 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester a Hősök Napja időpontjának megjelölését egyeztetem 
diaklónus úrral. 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: 2019. április 25-én együttes ülés lesz 
Kunszentmártonban. 
 
Fialka György polgármester: köszönöm mai ülésünkön részvételüket, a nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester        jegyző 


