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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. május 22-én megtartott nyílt ülésén Csépa  
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester  (később érkezett) 

Varjasi Ferenc   képviselő 
Szabó Károlyné  képviselő (később érkezett) 

   Pigniczki Árpád  képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
igazoltan távol van:  Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, az Intézményvezetőket, Vendégeinket Fazekas János alpolgármester urat és 
Antal András diakónus urat! 
Megállapítom, hogy 3 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné, Kovácsné 
Németh Mária és Havrilla Sándorné képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. 
Határozatképesek vagyunk, 4 fő jelen van.  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Indítványozom, hogy a 6. és a 2. napirendi pontnál 
cseréljük meg a sorrendelt, mert a gyermekjóléti napirendi pont tárgyalását követően Fazekas 
János Úr távozni kíván.  
Van-e még más napirendi javaslat? 
Egyebekben felszólalni kíván Pigniczki Árpád és Pintér Csaba képviselő. 
Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását a módosító indítványokkal, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 4 igen 
szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
132/2019.(V.22.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. május 22-ei nyílt ülés napirendjeit 
a módosító javaslattal elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: április 25-én közös testületi ülésen vettünk részt. Május 1-ét 
közösen ünnepeltük meg, a művelődési ház parkjában, majd egy kis műsor is volt, úgy 
gondolom, mindenki megelégedésére. 
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Öcsödön társulási ülésen vettem részt, majd Szolnokon Államigazgatási Kollégiumi ülésen. 
Május 15-én Tiszaugon árvizek korlátozásáról tájékoztatást kaptunk. A mai nap a Bácsvíz évi 
közgyűlésén Pintér László kolléga vett részt helyettem.  
A hónapot a pályázatok előkészítése tette ki. Elkezdődött a Pókaházi úttükör kiszedése, napi 
90 m nagyságrendben sikerült kiszedni, a munkálatokat az esők miatt többször abba kellett 
hagyni. 
Pályázatunk konyha berendezési tárgyak tekintetében az előleg fejében 4-5 hűtőszekrényt 
szállítottak le. 
Mini bölcsődei férőhelyek kiépítésére pályázatot nyújtunk be. Végezetül Polgármester Úr az 
önkormányzat gazdasági helyzetéről beszámolt. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a tájékoztatást elfogadásra javaslom. 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 
133/2019.(V.22.) határozat 
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta a Polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 

II. Napirend 
Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Tisztelt 
Képviselő-testület megtárgyal. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester megérkezett. 
 
Fazekas János gyermekjóléti szolgálat munkatársa: törvényi kötelezettségünknek teszünk 
eleget, az önkormányzatnak beszámolunk a csépai vonatkozásban gyermekvédelmi 
szolgálattól a kolléganő 4 órában látja el feladatát. Az ügyfélfogadási rend hétfő 8-13 óráig 
tart. Jó lenne, ha módosítanánk és délután is itt tudna lenni, pl minden második héten délután 
jönne ki. Délelőtti időpont nem szerencsés, mert nem tartózkodnak a családok otthon. 
Szükséges a változtatást. A szociális központ minden nap segítséget nyújt a 
hozzáfordulóknak. 
  
Havrilla Sándorné alpolgármester: jól együttműködünk az új munkatársukkal. Nagyon 
együttműködő az óvodai intézmény vonatkozásában. .A családlátogatás során hasznos 
családokkal látja el a családokat. Szigorú, de illő tanácsokkal látja el a családokat. 
 
Fazekas János gyermekjóléti szolg. munkatárs: egyre nagyobb a csere a kollégák 
személyében. Örülök, hogy a kolléganőnek sikerült beilleszkedni. 
 
Fialka György polgármester: Megköszönöm az anyag elkészítőjének, és szakmai 
beajánlójának az anyagot. Kérem a képviselő testület azon tagjait, aki elfogadja a gyermek- és 
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ifjúságvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 
igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
134/2019. (V.22.) határozat 
a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. Elismeri és megköszöni az e területen 
tevékenykedők munkáját. 
 
Erről értesül: 1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
  2./ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kunszentmárton Rákóczi u. 5. 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
 
III. Napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
15/2012. (X.02.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére és új vagyonról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A Magyar Államkincstár felhívta a figyelmet a 
jogszabályban bekövetkezett változásra, melyet át kell vezetni a rendeleten. Voltak olyan 
ingatlanok, melyeket megvásároltunk, és voltak amit eladtunk, ez a rendelet mellékletébe 
bekerült. A régi vagyonrendelet hatályon kívül helyezését és új vagyonrendelet jóváhagyását 
terjesztettük elő. 
 
Fialka György polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képező vagyont, ingatlanokat nagy 
léptékű térképen színnel jelöljük az a kérésem! 
 
Pintér Csaba képviselő: egy nap alatt megcsinálom. 
 
Dr.Hoffmann Zsolt jegyző: nagy léptékű térképet tudunk biztosítani. 
 
Fialka György polgármester: Kérem, aki elfogadja a vagyonrendeletünket, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a rendelet 
tervezetet. 
 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete  
 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésében 11. § (16) bekezdésében valamint a 
13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
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1.§ 
1. A rendelet hatálya 

(1) E rendelet hatálya kiterjed  
a.) Csépa Község Önkormányzatára, annak szerveire, az Önkormányzat által alapított, 

illetve tulajdonosi irányításával működő költségvetési szervekre, ide értve az 
önkormányzat hivatalát is (továbbiakban: intézmények); 

b.) az önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő: 
 ingatlan és ingó dolgokra; 
 vagyoni értékű jogokra; 
 gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető 

részesedésekre;  
 pénzvagyonra valamint az értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati 

vagyon). 
 (2) A rendeletben foglalt értékhatárokat nettó értékként kell értelmezni. 

 
 

2.§ 

2. Az önkormányzati vagyon 
(1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, 
forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonnak 
minősülő vagyont nem határoz meg.  
 
(3) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek 
körét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
(4) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza.  
 
 
 
(5) A Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes vagy az üzleti vagyonelemek közé 
történő besoroláskor figyelembe veszi az Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét.  
 
 

3.§ 
3. Vagyonnyilvántartás 

(1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint 
kell nyilvántartást vezetni.  
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4. § 

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása 
 (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 
(2) A tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatokat a Polgármester adja ki. 
(3) A vagyon védelme, az előre nem számolható rendkívüli események hatásainak védelme 
érdekében a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni. A biztosítási szerződések megkötésére, 
aláírására a Polgármester jogosult. 
 

 

5.§ 
5. Eljárás a tulajdonos képviseletében 

 (1) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a 
polgármester gyakorolja. 
(2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. 

 
 

6.§ 
6. Az önkormányzati intézmények vagyonkezelése 

(1) Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. Az 
intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az intézmény 
használatába ad. A használat és használati jog és a vagyonkezelői jog átadása ingyenes.  

(2) Az önkormányzat intézményei a jó gazda gondosságával jogosultak és kötelesek a vagyon 
rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz 
fűződő közterhek viselésére és a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti 
nyilvántartásra. 

(3) Az intézmény vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és a gazdaságos 
működtetéséért. 

(4) Az intézmények a használatukba adott vagyontárgyakkal önállóan gazdálkodnak. 

(5) Az intézmény a használatba kapott ingatlanokat és ingókat – alapfeladat sérelme nélkül – 
bevételei növelésére hasznosíthatja.  

(6) Az intézmény köteles a használatában lévő ingatlanok karbantartásáról, az elhasználódott 
ingók pótlásáról gondoskodni, továbbá köteles az ezekkel kapcsolatos kiadásokat az 
önkormányzat költségvetésének tervezése során írásban az önkormányzat felé jelezni.  

(7) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat és az 
intézmény közös feladata. 

(8) Az intézmények használatában lévő, a feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását e 
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.  
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7.§ 
7. Az Önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 (1) A vagyon értékének megállapítására általában ingóságok esetében a nyilvántartási érték, 
értékpapír esetében a tőzsdei árfolyam, ingatlanok esetében  90 napnál nem régebbi 
ingatlanforgalmi értékbecslés az irányadó. 

(2)Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, az érték meghatározására a vagyontárgyak 
együttes értéke az irányadó. 

(3) A Képviselő-testület munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából történő 
ingatlanértékesítés esetén az (1) bekezdésben meghatározott mértéktől eltérő mértékben –
ingatlanforgalmi értékbecslés nélkül- is meghatározhatja az ingatlan értékét. 

 

 
8.§ 

8. Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon hasznosítása, tulajdonjogának 
átruházása 

(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó 
döntések értékhatártól függetlenül.  
a.) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe 
való besorolása, 
b.) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, 
c.) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő 
kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, 
d.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 
e.) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 
f.) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 
g.) gazdasági, közhasznú társaság alapítása. 
 
(2) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az 
önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. 
 
(3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 
    a.) 1.000.000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása, 
    b.) 500.000 Ft felett a vagyontárgyak értékesítése, a vagyon használatának, illetve a        
hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése 
    c.) behajthatatlan követelések törlése 200.000 Ft értékhatár felett. 
 
(4) A polgármester hatáskörébe tartozik: 
    a.) A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt 500.000 Ft értékhatár alatti ingatlan 
elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, 
egyéb módon megterhelése 
    b.) 500.000 Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése 
    c.) behajthatatlan követelések törlése 30.000 Ft és 200.000 Ft között 
    d.) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek 
megkötése 
    e.) vagyonbiztosítási szerződések megkötése. 
 



8 
 

(5) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik: 
    a.) közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott 
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, 
    b.) a használatában, kezelésében lévő 100.000 Ft értéket meg nem haladó ingó 
vagyontárgyak értékesítése 
    c.) 30.000 Ft egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése. 
 
(6) A költségvetési szervek a használatukba adott vagyontárgyakkal önállóan gazdálkodnak. 
Kötelesek a vagyon védelmét teljes körűen biztosítani. 
A vagyon védelme érdekében biztosítási szerződést saját hatáskörben köthetnek. 
A vagyonkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítéséért a vagyon kezelésével megbízott a 
felelős. 
 
(7) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, továbbá földterületek és eszközök bérlőit a polgármester jelöli ki. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb bérleménynek (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, kül- és belterületi földterületek, eszközök) bérleti díját a képviselő-
testület állapítja meg. 
 
(8) Az önkormányzat tulajdonában álló egyéb bérlemények éves bérleti díja nem lehet 
kevesebb az ingatlanok vagyonkataszter szerinti bruttó forgalmi értékének 10 %-ánál. 
 
9) A munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából történő vagyongazdálkodás során, 
törekedni kell annak megvalósításának elősegítésére, egyedi érték meghatározása mellett. A 7. 
§ (3) bekezdés alkalmazása esetén önkormányzati ingatlant értékesíteni a Képviselő-testület 
egyedi döntése alapján is lehet. Ebben az esetben visszavásárlási jogot az önkormányzat 
javára legfeljebb 5 éves időtartamra - a beruházás megvalósulásától függően - ki kell kötni. 
 
 

9.§ 
9. Felajánlott vagyon elfogadása 

 (1) Ha valamely vagyonról az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek javára 
lemondtak (Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ellenszolgáltatás 
nélküli, stb.), ezt a lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó 
kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület 
hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a 
felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza. 
(2) A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás 
költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy 
rendeltetésének meghatározásakor az ellenszolgáltatás nélkül felajánló akaratát figyelembe 
kell venni. 
(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon  
- olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő 
számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs, 
- olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz), melynek ismert terhei 
elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét. 
 
 

10. § 
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10. Követelések kezelése 
 (1) Az önkormányzat és szerve - kis összegű követelések kivételével - csak az alábbi 
esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: 

a.) csőd egyezségi megállapodásban; 
b.) bírói egyezség keretében; 
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a követelés 

várhatóan nem térül meg; 
d.) végrehajtás során, ha a követelés nem, vagy csak részben térül meg; 
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) 

érvényesíthető;  
f.) hitelt érdemlően bizonyított, hogy a követelés kötelezettje nem lelhető fel. 

 (2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések 
tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői 
követelésekről lehet, melyek szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület-használati díjból 
és munkavállalókkal szembeni követelésekből származnak.  
(3) A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 
alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.  

 
 

11. § 
11. Építési telkek 

 (1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt építési telkek elidegenítése esetén beépítési 
kötelezettséget kell előírni. 
(2) A beépítési kötelezettség időtartama az ingatlan birtokba adásától számított 4 év. 
(3) A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékául az adásvételi szerződésben az 
önkormányzat javára fennálló visszavásárlási jogról, valamint kötbér kikötéséről kell 
rendelkezni. 
(4) A visszavásárlási jogot a vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg be kell 
jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 
 (5) A beépítési kötelezettség teljesítése jogerős használatbavételi engedéllyel igazolható. 
(6) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az 
önkormányzat élhet a visszavásárlási jogával.  
(7) A visszavásárlási ár az eredeti vételárral azonos, azzal azonban, hogy a visszavásárlás 
időpontjában a már megkezdett beruházás következtében előállott értékváltozásokat 
figyelembe kell venni. Jelen rendelkezés nem alkalmazható a telekár növekedésre. 
(8) Amennyiben a vevő az építkezést megkezdte, de azt határidőre nem fejezte be, egy 
alkalommal további 12 hónapra kérheti a beépítési kötelezettség határidejének 
meghosszabbítását, legkésőbb a határidő lejártának napjáig. 
(9) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségét határidőre nem teljesítette és az 
Önkormányzat a visszavásárlási jogát nem érvényesítette vagy érvényesíthette, a vevő a 
beépítési kötelezettség lejártát követő naptól kezdődően a jogerős használatba vételi engedély 
megszerzésének napjáig kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére, melynek mértéke 
100,-Ft/nap. A kötbér kikötéséről az adásvételi szerződésben rendelkezni kell. 

 

 
12. § 

12. Mezőgazdasági földterületek haszonbérlete 
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 (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletbe adhatóvá 
nyilvánításáról a képviselő-testület dönt.  
(2) A mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok haszonbérletbe adása jogszabályokban foglalt 
feltételekkel határozott időre szólhat, mely legalább 1 és legfeljebb 5 év, a képviselő-testület 
döntésének függvényében. 
(3) A haszonbérletbe adható mezőgazdasági művelésű ingatlanok jegyzékét, - amely 
tartalmazza az ingatlan helyrajzi számát, művelési ágát, jellemzőit és a bérletre vonatkozó 
speciális kikötéseket – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közszemlére kell tenni, 
valamint az önkormányzat hivatalos honlapján meg kell hirdetni. 

 
 
 

13. § 
13. A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások lebonyolítási rendjének 

szabályozása 
1.)A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés 
megalapozottsága érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni: 
 
- ha a beszerzés egyedi értékhatára meghaladja az 500.000,- Ft-ot 

 
(2) Az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt. 
(3) Az ajánlatkérési eljárás az ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Az ajánlattételi 
felhívást a polgármester írja alá és teszi közzé. Az ajánlattételi felhívást az önkormányzat 
hivatalos honlapján kell közzétenni, azt közvetlenül meg lehet küldeni legalább három 
lehetséges ajánlattevőnek is.  
(4) Az ajánlattételi felhívást úgy kell megjelentetni, hogy az ajánlatok beadására legalább 7 
munkanap álljon rendelkezésre. 
(5) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség, az ajánlattételi 
felhívást a közzétételen kívül közvetlenül meg kell küldeni legalább három lehetséges 
ajánlattevőnek is, ebben az esetben az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt 
és határozza meg az ajánlattételre felhívandók körét. 
(6) Az ajánlatokat írásban kell benyújtani. 
(7) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a szakmai javaslat alapján a döntést a hatáskörrel 
rendelkező képviselő-testület, polgármester hozza meg. 
(8) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a mindenkori beszerzési 
szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.  
 
 
 

14. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló15/2012. (X.02.) és az azt módosító 22/2012.(XII.01.), 2/2013. (III.4.) önkormányzati 
rendelet. 
 
Csépa, 2019. május 15.  
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Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester  jegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
 
A rendeletet kihirdetve 2019. május 23. 
      Dr. Hoffmann Zsolt 
  jegyző 
 

1.sz mell. 
 

Csépa Községi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak: 
 

hrsz.  megnevezés jelleg 
   

23 Közút Béke út közterület 
54 Alkotmány út közterület 
65 Dr. Gonda S. 

utca 
közterület 

93 Jókai utca  beépítetlen terület 
94 Jókai utca  közterület 
97 Somogyi úti kert Gázfogadó 

állomás 
112 Dr. Gonda S. 

utca 
közterület 

134 Május 1. utca közterület 
163 Béke út közterület 
164 Béke út közterület 
169 Béke út 169 közpark 
206 Perényi út közterület 
208 Béke út közpark 
210 Perényi út közterület 
236 Perényi út közterület 

239/4 Béke út közterület 
240 Béke út közterület 
264 Bajcsy út közterület 
307 Béke út közterület 

312/6 Belterület Agyaggödör 
312/16 Belterület Agyaggödör 
312/17 Belterület út 

353 Béke út beépítetlen terület 
390 Tompa út közterület 
400 Tompa út közterület 
401 Tompa út közterület 
402 Tompa út dögtér 
438 Tompa út közterület 
439 Árpád út közterület 
462 Árpád út közterület 
479 Honvéd út közterület 
495 Kárpát út közterület 
509 Árpád út beépítetlen terület 
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546 Kossuth út közterület 
548 Kossuth út beépítetlen terület 
552 Kossuth út közterület 

553/6 Béke út nagygödör-
játszótér 

553/7 Béke út nagygödör-
játszótér 

553/8 Béke út nagygödör-
játszótér 

554 Béke út közterület 
586 Bajcsy út közterület 
588 Bajcsy út közterület 
601 Béke út közterület 
602 1956.okt.23 tér. közterület 

617/2 Kossuth út közterület 
621 Béke út  közterület 
625 Kossuth út közterület 
644 Béke út közterület 
670 Széchenyi út közterület 
681 Széchenyi út közterület 
698 Székely út közterület 
711 Bacsó út közterület 
750 Szent Jakab A 

út 
közterület 

756 Kossuth út árok 
758 Szent Jakab A 

út 
beépítetlen terület 

770 Dózsa út árok 
785 Dózsa út közterület 
797 Dózsa út közterület 

   
hrsz.  megnevezés jelleg 

   
806 Ady E út közterület 
824 Kiss út közterület 
829 Kiss út közterület 
846 Arany J út közterület 
849 Árpád út volt állatvásártér 
850 Árpád út közterület 
868 Árpád út árok 
876 Árpád út közterület 
883 Dózsa út közterület 
891 Dózsa út közterület 
895 Rákóczi út  közterület 
901 Zrínyi út közterület 
917 Rákóczi út közterület 
926 Hunyadi út közterület 
942 Sallai út közterület 
960 Zrínyi út közterület 
965 Zrínyi út közterület 
973 Zrínyi út Szennyvíz 

átemelő 
974 Zrínyi út közterület 
975 Zrínyi út beépítetlen terület 
977 Zrínyi út közterület 
985 Batthyány út közterület 
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993 Batthyány út közterület 
996 Batthyány út közterület 

1009 Batthyány út közterület 
1014 Zrínyi út közterület 
1023 Zrínyi út közterület 
1028 Zrínyi út közterület 
1077 Zrínyi út közterület 
1080 Zrínyi út közterület 
1096 Zrínyi út közterület 
1106 Zrínyi út beépítetlen terület 
1107 Zrínyi út közterület 
1162 Rákóczi út közterület 
1175 Rákóczi út közterület 
1183 Viola út közterület 
1207 Hunyadi út közterület 
1234 Béke út közterület 
1243 Béke út közterület 
1249 Rákóczi út közterület 
1264 Béke út közterület 
1265 1948 márc.15. 

tér 
közpark 

1266 Petőfi út közterület 
1298 Vasvári út közterület 
1299 Vasvári út beépítetlen terület 
1300 Közút-Vasvári közút 
1301 Vasvári út Agyaggödör 
1302 Vasvári út beépítetlen terület 
1311 Béke út beépítetlen terület 
1314 Béke út beépítetlen terület 
1316 Béke út beépítetlen terület 
1319 Béke út beépítetlen terület 
1323 Névtelen út közterület 
1386 Béke út vízmű 
1391 Névtelen út közterület 
1524 Zártkert út 
1547 Zártkert út 
02/5 Külterület út 

07 Külterület út 
08 Külterület út 

09/3 Külterület út 
   

hrsz.  megnevezés jelleg 
   

010 Külterület út 
011/3 Külterület út 
011/5 Külterület út 

011/27 Külterület út 
011/31 Külterület út 

013 Külterület út 
014/14 Külterület út 
015/11 Külterület út 
015/17 Külterület út 
015/38 Külterület út 
015/42 Külterület út 

016 Külterület út 
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017/29 Külterület út 
017/39 Külterület út 
017/49 Külterület út 

018 Külterület út 
019 Külterület út 

020/12 Külterület út 
020/41 Külterület út 
020/48 Külterület út 

021 Külterület árok 
022/9 Külterület út 

022/12 Külterület út 
023 Külterület út 
026 Külterület út 

027/6 Külterület út 
027/11 Külterület út 
027/12 Külterület út 
027/18 Külterület út 
027/34 Külterület út 

028 Külterület út 
030 Külterület út 

034/11 Külterület út 
035 Külterület út 
036 Külterület út 
041 Külterület út 
042 Külterület út 
043 Külterület út 
048 Külterület út 

050/15 Külterület út 
053 Külterület út 

054/13 Külterület út 
055/2 Külterület út 

057 Külterület út 
061 Külterület út 
063 Külterület út 

064/2 Külterület út 
065 Külterület út 
066 Külterület út 

072/33 Külterület út 
074/8 Külterület út 

077 Külterület út 
079 Külterület út 
081 Külterület nádas,vízállás 
085 Külterület út 
093 Külterület vízállás(ök.csat.) 

094/9 Külterület út 
096 Külterület út 

097/34 Külterület út 
099 Külterület csatorna 

0100 Külterület út 
   

hrsz.  megnevezés jelleg 
   

0101/4 Külterület vízállás(Boris) 
0102 Külterület Hajlási út 
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0106 Külterület Hajlási út 
0107 Külterület Hajlási út 

0110/2 Külterület út 
0114/2 Külterület árok 

0115 Külterület út 
0116/8 Külterület út 

0118 Külterület út 
0120 Külterület út 
0123 Külterület út 
0124 Külterület vízállás(Tari-Mari) 

0125/6 Külterület út 
0126/11 Külterület út 
0126/12 Külterület árok 
0126/17 Külterület út 
0126/36 Külterület út 
0126/38 Külterület árok 
0126/47 Külterület árok 
0126/52 Külterület út 
0126/53 Külterület út 
0126/54 Külterület út 
0126/58 Külterület út 
0126/74 Külterület árok 
0126/90 Külterület árok 

0128 Külterület árok 
0130 Külterület árok 
0132 Külterület út 
0133 Külterület út 
0135 Külterület árok 

0138/2 Külterület út 
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2.sz mell.

hrsz. megnevezés
166 Konyha Béke út 167-2
167 Óvoda és udvar Béke út 167
168 Sporttelep, sportölt. Béke út 168

173/1 Művelődési Ház Béke út 133/a
173 Orvosi Rendelő Béke út
207 Temető Somogyi út
209 Béke út 133-4 Tájház

312/3 Szeméttelep Béke u.
666 Gamesz Hunyadi út
752 lakóház, udvar Rákóczi u. 17
759 ESZI Rákóczi út 15
769 Turisztikai szh. Kossuth út
910 Polgárm Hivatal Rákóczi út

1222 Pártház Béke út
1228 Általános Iskola Béke út
02/2 Vízmű külterület
0136 Dögtér külterület

03 Külterület szántó
011/14 Külterület szántó
017/13 Külterület szőlő
017/35 Külterület szántó
033/3 Külterület gyep(legelő)

044 Külterület szántó
045 Külterület erdő
046 Külterület szántó

047/1 Külterület erdő 
047/2 Külterület telephely
060/1 Külterület szántó
072/2 Külterület gyep(legelő),szántó

0105/11 Boris-Tiszapart

Csépa Községi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó 
vagyontárgyak

 
312/9 Béke utca Gazdasági épület 
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3. sz. melléklet 
 

Csépa Községi Önkormányzat üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak: 
 

hrsz.  megnevezés jelleg/tul.lap megnev. 
51 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
52 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
53 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
55 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
56 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
57 Alkotmány úti kert beépítetlen terület 
95 Jókai utca  beépítetlen terület 

168 Béke út 168 Sportölt.szolg.lakások 
171 Béke út 133-2 Gyógyszertári szolgálati l 
172 Béke út  Szolgálati lakás (Elvira) 
173 Béke út 133/C Orvosi rend.szolg.lak. 
201 Somogyi út 3. gazd.ép.és udvar (Malom) 
238 Béke út Tűzoltóság 
276 Béke út 75 lakóház, udvar 

384/3 Béke út Beépítetlen terület 
420 Tompa út beépítetlen terület 
426 Tompa út beépítetlen terület 

553/1 Béke út nagygödör 
553/2 Béke út nagygödör 
553/3 Béke út nagygödör 
553/4 Béke út nagygödör 
553/5 Béke út nagygödör 

553/10 Béke út nagygödör 
600 Béke út 52 lakóház-udvar (Harangozó) 
804 Ady E út beépítetlen terület 
867 Árpád út beépítetlen terület 
875 Dózsa út üres telek 
909 Rákóczi út lakóház-udvar (BZS KFT) 
931 Hunyadi 49. lakóház 
941 Zrínyi út beépítetlen terület 
976 Zrínyi út beépítetlen terület 

1030 Zrínyi út beépítetlen terület 
1032 Zrínyi út beépítetlen terület 
1035 Zrínyi út beépítetlen terület 
1041 Zrínyi út beépítetlen terület 
1043 Zrínyi út beépítetlen terület 
1091 Zrínyi út lakóház, udvar 
1288 Béke út gazd.ép.és udvar TSZ 
1289 Béke út gazd.ép.és udvar TSZ  
022/2 Külterület udvar 
049/5 Külterület szérűskert 
049/6 Külterület major,daráló 
972/4 Balatonszárszó üdülő I.-II. 

22 Béke utca 167/a Lakóház 
665 Hunyadi utca 14. Lakóház 
757 Kossuth utca 2. Belterület 

1308 Béke utca Belterület 
270 Béke utca 85 Belterületi ingatlan 
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4.sz melléklet 
 

Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, intézmények használatában lévő, a 
feladatellátását szolgáló ingatlanok: 

 
 
 
 
Srsz. Hrsz. Megnevezés Cím 

 
01 166 Konyha Csépa, Béke utca 167. 
02 167 Óvoda és udvar Csépa, Béke utca 133/e 
03 666 Csépai GAMESZ Csépa, Hunyadi utca 

16. 
04 759 Őszikék ESZI Csépa Rákóczi utca 15. 
 
 
 

III. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A kincstár jelezte, hogy Csépa Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő 900070 kormányzati funkció nem létező kormányzati 
funkció, ezért kérte ennek törlését. Két hónappal ezelőtt alkottuk az SZMSZ-t újra, a benne maradt 
hibát ki kell javítani.  
 
Fialka György polgármester: A Kincstár által kért módosítást elvégezve, javaslom Csépa Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) 
önkormányzati rendelet módosítását! 
Kérem, aki elfogadja a módosított rendeletünket, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  5  
igen szavazattal a testület elfogadta az SZMSZ módosítását. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019.(V.23.) rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet 6. sz. 
melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
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2.§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2019. május  
 
 
 
 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet hatályba lépésének napja: 
 
 
 
2019. május  ……. 
 
 
 
 DR. Hoffmann Zsolt 
              jegyző 
 
 

1. számú melléklet a 9/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez  
Csépa Községi Önkormányzat szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

A B C 
Sorszám Kormányzati 

funkció száma 
Kormányzati funkció megnevezése 

1 
 

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége  

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 
4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

választásokkal kapcsolatos tevékenység 
7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység 
8 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
9 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
10 031030 Közterület rendjének fenntartása 
11 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 
12 041140 Területfejlesztés igazgatása 
13 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
14 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás   
15 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   
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16 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
17 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 

szolgáltatások 
18 042180 Állat-egészségügy 
19 042220 Erdőgazdálkodás    
20 045120 Út, autópálya építése 
21 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 
22 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
23 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

 begyűjtése, szállítása, átrakása 
24 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
25 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
26 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
27 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
28 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
29 063080 Vízellátással kapcsolatos  közmű építése,  

fenntartása, üzemeltetése 
30 064010 Közvilágítás 
31 066010 Zöldterület-kezelés 
32 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
33 072111 Háziorvosi alapellátás 
34 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
35 072311 Fogorvosi alapellátás 
36 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás  
37 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  
38 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
39 076062 Település-egészségügyi feladatok 
40 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
41 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 

 és támogatása   
42 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása         
43 081045 Szabadidősport – (rekreációs sport) tevékenység és támogatása    
44 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
45 082044 Könyvtári szolgáltatások 
46 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
47 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális  

értékek gondozása 
48 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,  

amatőr művészetek 
49 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
50 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,  

érdekképviselettel,nemzetiségekkel,egyházakkal  
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

51 084031 Civil szervezetek működési támogatása 
52 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése    
53 091110 Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai 
54 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  

ellátásának szakmai feladatai 
55 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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56 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
57 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
58 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
59 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
60 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
61 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás 
62 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 
   

 
 

IV.  Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának a kitüntetések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Fialka György polgármester: indítvány hangzott el, hogy az önkormányzati kitüntetések átadására 
egységesen, az augusztus 20-ai községi ünnepség keretében kerüljön sor. Emelve ezzel a kitüntetések 
rangját és ünnepélyes keretét. 
Fentiekre tekintettel a kitüntetési javaslatok beadási határidejét is június 15-ei időpontra javasoljuk 
módosítani. 
Kérem, aki elfogadja a módosított rendeletünket, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom  5 
igen  szavazattal a testület elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
10/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az alábbiak szerint módosul, 
 
„A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év június 10-ig a mellékelt formanyomtatványon kell 
előterjeszteni. (1. sz. melléklet)” 
 

2.§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
Csépa, 2019. május  
 
 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester        jegyző 
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A rendelet hatályba lépésének napja: 
2019. május  ……. 
 
 
 
 Dr. Hoffmann Zsolt 
              jegyző 
 
 

V. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 20/2011. (XI.25.)  
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az előző képviselő testületi ülésen felvetődött egy-egy 
szolgálati lakásunk túlságosan magas bérleti díjjal rendelkezik, illetve a rendelet tartalmazott 
olyan lakást is, amelyet már eladtunk.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: kell-e szükséglakást kijelölnünk? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: nincs törvényi kötelezettség, de célszerű. 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: amennyiben fogorvos, orvos letelepedne, van-e mód rá, hogy a 
teljes bérleti díját elengedjük a szolgálati lakás feletti önkormányzati lakásoknak? 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a gyógyszertár melletti lakást fel lehetne-e újítani 
szükséglakásnak? 
 
Fialka György polgármester: természetesen a testület rendelkezhet az önkormányzati lakás 
térítésmentes bérbeadásáról is. A mai napi ülésen az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és 
lakóépületek bérletként való hasznosítása tekintetében felülvizsgálatra kell, hogy kerüljenek a bérleti 
díjak. A gyógyszertári lakás tekintetében javaslom, kerüljön a testület elé napirendre a felújítás 
gondolata!  
Kérem, aki elfogadja a módosított rendeletünket, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 
igen 1 nem szavazattal (Varjasi Ferenc képviselő) a testület elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete 

 
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2013. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § 
(1)és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 20. § (3) 
bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § 
(3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) 
bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (3) bekezdésében és 80. 
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§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.  
(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. június 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Csépa, 2019. május 
 
 
   Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
    polgármester              jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 2019. május 23. 
 
 
        Dr. Hoffmann Zsolt 
                jegyző 
 
 

  
1. melléklet a 11/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez 

  
 

Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás ingatlanok 
2019. június 01. napjától érvényes bérleti díjai1 

 

                                                        
 

 Megnevezés Bérleti díj összege (Ft/hó) 

1. Orvosi rendelő feletti szolgálati 
lakás/”A” 

40.000 

2. Orvosi szolgálati lakás/”B” 30.000 

3. Gyógyszertári lakás /Béke u. 133/b/ 20.000 
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VI. Napirend 
Előterjesztő Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható 
költségvetési maradványából az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról 
szóló 101 /20 19 .  (IV.18.) határozat módosításáról 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető Az általános tartalékba helyezett szabad 
maradvány összege 12 042 e. Ft melynek felhasználásáról a Képviselő testület az 
előző ülésen döntött. Technikai jellegű a módosítás, mely alapján a személyi kifizetés 
és járulékai valamint a megbízási díj az önkormányzat dologi kiadásaiban jelenik meg. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan formában maradnak. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs más javaslat, a határozatunk 
módosítására tett javaslatot kérem, a testület hagyja jóvá. Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a határozat módosítását. 
 
135/2019.(V.22.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványából az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról szóló 101 
/2019 .  (IV.18.) önkormányzati határozat módosításáról 
 
A Képviselő-testület a Csépa Község Önkormányzatának 2018. évi szabadon felhasználható 
költségvetési maradványából az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról szóló 
határozatát az alábbi szerint módosítja: 

 
 Önkormányzat dologi kiadásaira: 2.432 e Ft 
 2018-2019.évi szerződés szerinti feladat ellátásra: 690 e Ft  
 önkormányzat személyi kifiz megbízási díjként és járulékai: 720 e Ft 

 
helyett 
 

 Önkormányzat dologi kiadásaira: 3842 e Ft 
 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan formában maradnak. 

 
 

Értesülnek: 

4 Rendőrség /Béke u. 114./ ingyenes használat 

5. Rákóczi u. 22 40.000 

6. Béke u. 133/D 20.000 

7. Béke u. 75. 20.000 

8. Hunyadi u.49. 15.000 



25 
 

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

 
 

VII.  Egyebek 
Képviselői interpellációk 
 
Pigniczki Árpád képviselő: lakossági jelzést kaptam a Honvéd úton áll a víz. A 
növényzet lelóg a járdára. Van-e annyi zúzott kő, hogy kikátyúzzuk? Nem 
feltét len kellene az egész utcát, csak amit nagyon muszáj.  
 
Szabó Károlyné képviselő megérkezett, a szavazásra jogosultak száma 6 fő.  
 
A Kárpát utcán a járda feljavítása szükséges, a Kossuth úton a Nagygödörnél 
lévő útszakaszt kellene kátyúzással megjavítani.  
Kóbor kutya téren is jeleztük, hogy 8 kutyát, majd másnap 12 kutyát találtunk az 
utcában egy csoportban voltak, ennek eredményeképpen nekem is,  
szomszédaimnak is jelentősen megcsökkent a baromfi állományunk.  
 
Pintér Csaba képviselő: A Tompa út i feljárónál nem tudnak feljönni, a fö ldútról 
a kövesútra. (Kossuth út-Béke út szakasz) 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Pugnerné előtti járdával is gondok vannak. 
Nem tudnak t iszta cipővel feljönni.  
 
Antal András diakónus: a Rákóczi úton közlekedő kamionok felspriccelik a 
templom oldalát. A missziós házhoz se ki se be nem lehet közlekedni a rossz út  
miatt. 
 
Pintér László gamesz vezető: kóbor kutya befogásáról szó sem lehet, csak ha 
állatmenhely elszállít ja.  
 
Pintér Csaba képviselő: Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület 2018. májusában a 
kunszentmártoni Leader egyesület nyújtott be pályázatot. Kert i bútorok, 
néptáncos ruhák beszerzésére 3 millió forintot nyertünk. Eredet ileg 
előfinanszírozott pályázatnak indult. Ez mára megváltozott, utófinanszírozott, 50 
% előleg befizetésével juthatunk hozzá. Az önkormányzat segítségét kérjük, 
hogy ezt a pályázatot meg tudjuk valósítani.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, hogy a testületünk, a Tiszazugi 
Hagyományőrző Egyesületnek, mint civil szervezetnek adjon előleget 1,5 millió  
for intot, visszafizetési kötelezettséggel. Van-e más javaslat, amennyiben nincs,  
megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
136/2019. (V.22.) határozat  
Tiszazugi Hagyományőrző Egyesületnek nyújtandó előlegről 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete VP6-19.2.1.-88-VI.-17 számú pályázathoz 
Tiszazugi Keader Egyesület Civil Szervezetk tevékenységének támogatásához kapcsolódóan 
a Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület részére 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
visszatérítendő támogatást biztosít, a 2019. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
A kedvezményezett a támogatás összegét legkésőbb 2019. december 31-ig köteles 
visszafizetni. 
A Képviselő testület felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a 
támogatási szerződést aláírja.  
 
Erről értesül: 1./ Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  ....   3./ KKÖH Pénzügyi Csoportja  
 
 
 

c.) 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamáról 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Nyári gyermekétkeztetésnél törvényi 
kötelezettségünknek teszünk eleget, mely 2019.06.17-08.14-ig tart. A konyha 
felújítása miatt problémás ennek kivitelezése. Az óvoda is részt vállal benne.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: ehhez a NÉBIH-nek az engedélye is  
szükséges. Megfelelő időben meg kell csinálni.  
 
Fialka György polgármester: a nyári szünidei gyermekétkeztetés az 
önkormányzatoknak kötelező feladatra tekintettel javaslom, hogy jelen előterjesztés 
kapcsán a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkezést, az Önkormányzat 44 munkanapon 
biztosítsa.  Van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs kérem kézfelnyújtással jelezze, aki 
egyetért a javaslattal. Megállapítom a testület 6 igen szavazattal egyetértett a nyári 
gyermekétkeztetés időtartamával. 
 
137/2019. (V.22.) határozat  
a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamáról 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves korig) 
részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi-
bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói-jogviszonnyal 2019. évi nyári szünidei 
gyermekétkeztetés időtartamát 44 munkanapon keresztül biztosítja. 

 

Erről értesül:  1 /Önkormányzati Konyha Csépa 

    2./ Képviselő testület tagjai 

    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 
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Választási költségek támogatásáról 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a választási költségek támogatására kérne a hivatal a 
tisztelt önkormányzattól 350.000 Ft támogatást. Sajnos minden választási alkalomkor 
megtettük még eddig ezt a kérést. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Valóban a feladatfinanszírozás összege kevesebb, a 
Szavazatszámláló Bizottság ellátását nem biztosítja. Kunszentmárton város is adott 
támogatást a feladat ellátására.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak ellátására 
350.000 Ft támogatást adjon a képviselő testület! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a támogatásra tett javaslatot. 
 
138/2019.(V.22.) határozat 
EP választási költségek támogatásáról 
 
Csépa Község Önkormányzata 2019. május 26-án az EP választáson, a szavazatszámláló 
bizottságok ellátásához 350.000 Ft támogatást nyújt, a 2019. évi általános tartalék 
terhére.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ KKÖH pénzügyi csoport 
 
Fogorvosi ellátásról 
 
Fialka György polgármester: A doktornő tartós helyettesítés formájában vállalja a 
lakosság ellátását jelenleg Tiszakürtön. A jövőben tervezzük a csépai rendelőben az 
eszközbeszerzést, és a Csépán való fogorvosi rendelés is megvalósulhat. Ezért előző 
határozatunk visszavonására teszek javaslatot. 
Vonjuk vissza határozatunkat és egyben Csépa község közigazgatási területén a fogorvosi 
ellátás tartós helyettesítéséről döntsünk, mely feladatellátás Tiszakürt községben lévő 
fogorvosi rendelőben valósulna meg a csépai fogorvosi rendelő kialakításáig. 
 
Kérjük  a Tiszakürti képviselő testületet, hozzájáruljon a feladatellátás e módjához. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a fogorvosi ellátás ellátására tett javaslatot. 
 
139/2019. (V.22.) önkormányzati határozata  

fogorvosi feladatok ellátásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat a 799/2018. (XII.12.) önkormányzati határozatát visszavonja. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozott időre 2019.08.01-től területi ellátási kötelezettségének 
vállalásával SZISZU BT dr. Kun Éva 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 
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ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést (megbízási szerződést) 2019.08.01. napjától 
határozatlan időre a SZISZU BT Dr. Kun Évával 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. 

 

Felelős: Fialka György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben,  

2. SZISZU BT. Dr. Kun Éva 

3. Tiszakürt Község Önkormányzata, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.  

 
Útszerződés módosítása 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a Pókaházi útszerződés módosítása 
100.000 Ft-ba fog kerülni, bár a módosítás határidőben történt. Egyet len 
mondatot kellett módosítani.  
 
Fialka György polgármester: Kérem, ennek az összegnek a jóváhagyását a 
testülettől! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a 
javaslattal.  
 
 
140/2019.(V.22.) határozat 
a Földút stabilizáció szerződésének módosítása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Földút stabilizáció a VP6-
7.2.1-7.4.2-16 számú projekt keretében című projektelem megvalósítása kapcsán 
a közbeszerzési eljárás hirdetményi díjára 100.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi 
költségvetés általános tartalék terhére.  
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  ....    2./ KKÖH Pénzügyi csoport 
 
 
Normatíva visszafizetési kötelezettség 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a gyermekétkezés támogatására 
rendelkezésünkre álló normat íva visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, 
mely 176.050 Ft. Kevesebb gyermek vette igénybe az étkeztetést, a december 
havi összeg megmaradt. 
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Fialka György polgármester: aki jóváhagyja a normat íva visszafizetési 
kötelezettség teljesítését, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
141/2019.(V.22.) határozat 
2018. évi normat ív visszafizetési kötelezettség teljesítéséről 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2018. évi normat íva 
visszafizetésére – 176.050 Ft, azaz egyszáz-hetvenezer forint visszafizetését  
jóváhagyta, a 2019. évi általános tartalék terhére.  
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár 
  ....    2./ KKÖH pénzügyi csoport 
 
Hősök napja 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a Hősök napjának időpont ját június 2-ban 
jelö ltük meg. Vasárnap mise után 10 óra 45 perckor kezdődik az ünnepség. Az 
ünnepi szónok Csetényi Mihályné ny. tanárnő lesz. 
 
Gép bérleti díjakról 
 
Fialka György polgármester: javaslatot teszek a 13/2010.(II.04.) sz határozat módosítására, 
mely szolgáltatási díjakról szól. A JCB óradíja 8.000 Ft, volt, javaslom 9.000 Ft-ra emelni. 
A most vásárolt Zetor traktor bérleti díját 5.000 Ft/ órában javaslom meghatározni. A 
határozat egyéb részei változatlanok. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a munkagépek bérleti díjára vonatkozó javaslatot. 
 
 
142/2019. (V.22.) határozat 
önkormányzati munkagépek szolgáltatási díjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 13/2010.(II.04.) sz határozatát 
módosítja JCB óradíja tekintetében és kiegészíti a Zetor Major típusú traktor szolgáltatási 
díjának meghatározásával.  
 

JCB óradíja 9.000 Ft 

Zetor Major 
traktor óradíja 

5.000  Ft 

 
A határozat egyéb részei változat lanok.  
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  ....    2./ KKÖH pénzügyi csoport 
 
Magyar Falu Program 
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Fialka György polgármester: orvosi eszköz beszerzés pályázat eredet ileg a 
fogorvosi rendelőre szólt. Megváltozott, a háziorvosi szolgálatra nyújtható be,  
ennek összege 1,5 millió  forint. Nincs önrésze. Aki egyetért a pályázat 
benyújtásával, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyetértett a javaslattal,.  
 
 
143/2019.(V.22.) határozat 
Magyar Faluprogram pályázat benyújtásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete döntése értelmében pályázatot 
nyújt be a Magyar Faluprogram keretén belül a háziorvosi szolgálat orvosi 
eszköz beszerzésére.  
  
A testület a pályázat benyújtásával Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: .1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Önkormányzati lakás bérlet kérelem 
 
Fialka György polgármester: önkormányzat i lakást szeretne bérelni Lukács 
Zoltán, aki nem csépai lakos. Kérelméhez kereset i igazolást nem nyújtott be.  
Tudomásunk szerint jelenleg Csépán élő édesanyjához költözött. 
Mivel kérelme hiányos, javaslom annak elutasítását! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elutasította a kérelmet . 
 
144/2019.(V.22.) határozat 
önkormányzat i lakás bérléséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete elutasít ja Lukács Zoltán 
kérelmét, mivel az önkormányzat i ülés időpont jáig nem csatolta kérelméhez 
jövedelemigazolását. Csépai lakóhellyel nem rendelkezik.  
 
Erről értesül: 1./ Lukács Zoltán  
  ....    2./ Képviselő testület tagjai 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester, óvodavezető: tájékoztatom a képviselő 
testületet, hogy nagy tetűfertőzöttség van településünkön, amit nap-mint nap 
tapasztalunk az óvodában. Az irtószer ára 3900 Ft-ról 9000 Ft-ot elérte. Ezt nem 
tudja az óvoda finanszírozni, a szülők pedig nem képesek rá jövedelmi viszonyai 
miatt.  
 
Szabó Károlyné képviselő: A Vöröskereszttől megérdeklődöm, tudnak-e 
segítséget nyújtani.  
 
Antal András diakónus: segíteni fogok én is . 
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Fialka György polgármester: Köszönöm mai ülésünkön megjelenésüket, a nyílt  
ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  ....   polgármester     jegyző 


