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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. június 19-én megtartott nyílt ülésén Csépa  
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Varjasi Ferenc   képviselő 
Kovácsné Németh Mária képviselő 
 

   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
igazoltan távol van:  Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, meghívottakat! Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen 
van, határozatképesek vagyunk. Az írásos meghívóban közölt napirendekkel kapcsolatban 
van-e kérdés,  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
172/2019. (VI.19.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. június 19-ei nyílt ülés napirendjeit 
az egy napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: eső után nő a fű, a gamesz dolgozóinak nagy feladatot jelent. 
Azonban rendesen, 30 fokban is vágják. Egyszer volt a településen szúnyog gyérítés, azonban 
nem nagy eredménnyel, az újabb peték kikeltek. Mikor lesz újabb irtás, nem tudok rá választ 
adni. Az EU parlament tagjainak választásának lebonyolításában részt vevő dolgozóknak 
megköszönöm a munkáját, kifogás nem érkezett. 
Balatonszárszóra megérkeztek az első vendégek. Az önkormányzat gazdasági helyzetéről 
tájékoztatta polgármester a testületet. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a 
tájékoztató jóváhagyását! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri 
tájékoztatót. 
 
173/2019.(VI.19.) határozat 
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta a Polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról. 
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Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Fialka György polgármester: A háziorvosi szolgálatban dolgozó Szabó Károlyné május 1-én 
nyugdíjas lett, és május 2-től megbízási szerződéssel szolgáltatás nyújtásával látja el a 
feladatát. Az eredeti költségvetési rendeletben munkabérként, bér és járulék költségként lett 
tervezve, emiatt átcsoportosítás szükséges az Önkormányzat és az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény dologi kiadásaira. Kérném a képviselő-testületet hozzájárulását. 
 
 
174/2019.(VI.19) határozat 
előirányzatok átcsoportosításáról 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul az alábbi átcsoportosítások 
átvezetéséhez: 

 
Csépa Községi Önkormányzat: 
 

- K1 Személyi juttatások      - 1 465 000 Ft  
- K2 Munkaadót terhelő járulékok        - 355 000 Ft 
- K3 Dologi kiadások       + 1 820 000 Ft 
 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény: 
 

- K1 Személyi juttatások      - 208 000 Ft 
- K2 Munkaadót terhelő járulékok     -   40 000 Ft 
- K3 Dologi kiadások       + 248 000 Ft 

 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2. /KKÖH-számviteli osztály KSZTM 
  3 /KKÖH számvitgeli osztály Csépa 
 

II. Napirend 
Előterjesztés a 2019. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
 
Türke-Polyák Marianna pü munkatárs: A költségvetés fő összege és az egyes ágazatok 
számlájára érkezett pénzösszegekről, az átcsoportosításokról a szöveges előterjesztést 
megkapták a képviselők. Az intézmények és az ágazatokban dolgozók illetmény pótléka, ami 
elsősorban megmutatkozik a módosításban. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az előterjesztés képviselő testületi döntést igénylő 
témakört tartalmaz. Szabó Károlyné nyugdíjba ment, a bér- és járuléka átkerült a dologi 
kiadásokban. 
 
Fialka György polgármester: munkabér helyett számlakibocsátás történik, számla összegben 
fizetünk. Amennyiben nincs más kérdés, javaslat kérem a testületet a rendelet-tervezetet 
szíveskedjen jóváhagyni! Megállapítom, hogy  5 igen szavazattal a a testület egyhangúlag 
jóváhagyta az előterjesztést. 
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Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének 
főösszegét         530 920 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       530 920 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        530 920 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. június  
 
Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester          jegyző 
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III. Napirend 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és az 9/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére  

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: új szociális rendelet megalkotására teszünk javaslatot. 
A nyugdíjasok támogatását és a tanévkezdési támogatást javasoljuk új támogatási formaként 
bevezetésre. Az országos átlag nyugdíj fogalmát szerepeltettük az előterjesztésben, de 
törvényileg nem tudunk rá hivatkozni. A nyugdíjminimum négyszeresét javasoljuk 
meghatározni. A formanyomtatványt kell benyújtani a kérelmekre. 
A nyugdíjasok támogatása a 65. életévet betöltöttekre értendő. Az óvodai és általános iskolai 
jogviszonnyal rendelkező tanulókra nyújthatnak be a szülők kérelmet. A benyújtás időpontja 
és a kifizetés időpontja tárgyalást igényel, a hivatal leterheltsége miatt. 240 fő gyerek és 300 
fő nyugdíjas kérelmezőre számítunk. 
 
Fialka György polgármester: az iskoláztatási támogatás határidejére teszek javaslatot 
javaslok. A kérelmek benyújtási határideje 07.01- 07.31. a javaslatom. A támogatások 
kifizetésének határideje: tárgyév augusztus 10-augusztus 31. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a választások októberben lesznek, az előkészületek 
feladatai is a hivatal dolgozóit terhelik. Az Erzsébet utalványt augusztus hónapban kapják.  
 
Antal András diakónus: a tanszerek megvásárlását javaslom, az közvetlenül a gyermekhez jut. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a fűtési szezonnal kezdődnek a problémák. Azt javaslom 
a nyugdíjasok támogatásának kifizetésére kifizetésének határideje : tárgyév november 10-30. 
 
Fialka György polgármester: a Csépai Naplóban jelenjen meg a rendelet, tegyük bele a 
kérelem nyomtatványokat, amelyeket július 30-ig kell benyújtani. Augusztus 10-ig rendkívüli 
testületi ülésen döntsünk, kik részesülnek a segélyben. 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 
igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet  

a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról  

 
 
Csépa Községi önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § 
(4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 
 



6 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) Csépa község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a 
letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint hontalan személyekre, és a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre. 
 

b) Csépa Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén tartózkodó 
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában 
Csépa község közigazgatási területét tartózkodási helyként jelöli meg. 

 
(2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a következő pénzben és természetben nyújtott támogatásokra 
és személyes gondoskodásra. 
 
(2) Pénzben nyújtott támogatások:1 

a) rendkívüli települési támogatás 
b) települési lakásfenntartási támogatás 
c) gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 
d) képzési, továbbképzési támogatás 
e) lakás felújítási támogatás 
f) nyugdíjasok támogatása 
g) tanévkezdési támogatás 

 
(3) Természetben nyújtott támogatások 

a) környezetvédelmi támogatás 
b) köztemetés 
c) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
d) védőoltás 

 
(4) Személyes gondoskodás 

a) szociális étkezés 
b) házi segítségnyújtás  
c) bentlakásos ellátás" 

 
2. A hatáskör 

 
3.§ 

 
(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról a 
(2), (3), (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. 
(2) A köztemetésről átruházott hatáskörben, a polgármester dönt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 48.§-a alapján. 
(3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások a rendelet 10-12.§-ai alapján kerülnek 
megállapításra. 
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(4) Települési lakásfenntartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 

3. Rendkívüli települési támogatás 
 

4. § 
(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen: 
 a) betegség, kórházi kezelés esetén, 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
 f) lakásfenntartás költségeihez, 
 d) elemi kár esetén 
 e) talajterhelési díj kifizetéséhez 
 
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező családjában az egy főre 
eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át 
nem haladja meg. 
(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – a (4) és (8) bekezdés kivételével - 
alkalmanként maximum 20.000 Ft lehet. 
(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás összege 40.000 Ft. 
(5) Hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is 
megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a támogatás összege maximum 30.000 Ft-ig 
terjedhet. 
(6) Az e paragrafusban szabályozott rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is 
nyújtható, elsősorban étkeztetés, tüzelősegély, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítése céljából. 
(7) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, 
annak elbírálására a benyújtást követő testületi ülésen kerül sor. 
(8) A talajterhelési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a kérelmező által a 
tárgyévben befizetett talajterhelési díj összegét. 

 
 

4. Települési lakásfenntartási támogatás 
5. § 

 
 (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakásfenntartási támogatás nyújtható. 
(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege: 2.000 Ft.  
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. 
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtását követő hónapjának első 
napjától illeti meg. 
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosulnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(7) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva 
hozzá az ingatlanban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek lakcímkártyájának másolatát. 
(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének házipénztárból kerül kifizetésre. 
(9) Települési lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások tagjai a rendelet 4.§ (1) f) pontja alapján nem 
részesíthetők támogatásban. 

 
5. Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 

6. § 
 
(1) Támogatás nyújtható annak a Csépa közigazgatási területén legalább 3 éve állandó 
lakóhellyel rendelkező kérelmező természetes személynek, életminőségét javító gyógyászati 
segédeszköz vásárlásához, aki közgyógyellátással nem rendelkezik, illetve ha a segédeszköz a 
közgyógyellátással nem szerezhető be. 
(2) Gyógyászati segédeszköz vásárlásához támogatásra jogosult az a személy:  
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 
250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át. 
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b) jövedelemre tekintet nélkül, éleslátás biztosításához, munkavédelmi szemüveg 
készíttetéséhez azon személyeknek, akik napi 6 órán át meghaladóan végeznek számítógép 
előtti munkát, kétévente egy alkalommal. 
(3) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz árának 50%-a, de legfeljebb 50.000 Ft. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyógyászati segédeszközre vonatkozó árajánlatot. 
(5) Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 3.  melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani 
(7) A kérelmek beadási határideje szeptember 30. 
(8) A kérelmeket a Képviselő- testület a beadási határidő követő testületi ülésen bírálja el.  
 

 
6. Képzési, továbbképzési támogatás 

7. § 
 

 (1) Képzési, továbbképzési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át, 
valamint a  képzés, továbbképzés közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátását 
szolgálja. 
(2) A Képviselő-testület képzési, továbbképzési támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt részesít, a 
támogatási összeg mértéke legfeljebb 80.000 Ft/fő félévente. 
(3) A támogatási összeg tandíj megfizetésére vagy tankönyvvásárlásra fordítható. 
(4) A támogatási összeg felhasználásáról a pályázó köteles számlával elszámolni. A támogatások kifizetése 
utólag a jogosult által történő kifizetést igazoló számla benyújtásával történik.  
(5) A képzési, továbbképzési támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(6) A képzési, továbbképzési támogatására irányuló kérelmeket a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon 
kell benyújtani, csatolva a jogviszony igazolást. A kérelem elbírálására a beadási határidő lejártát követő testületi 
ülésen kerül sor. 

 
7. Lakásfelújítási támogatás 

8. § 
 

 (1) Támogatás nyújtható lakóingatlanon történő javítási, építési, szerelési munkák (a továbbiakban: felújítás) 
elvégzésére.  
(2) Lakásfelújítási támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel rendelkező lakos, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg és 5 évnél hosszabb ideje az ingatlan tulajdonosa 
és a felújítandó ingatlanba 5 éve lakóhellyel rendelkezik.  
(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
(4) A támogatást Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan felújítására kérhető. 
(5) Egy ingatlanra legfeljebb egy lakásfelújítási támogatás nyújtható, függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától. 
(6) A lakásfelújítási támogatás egymást követő öt naptári éven belül egy alkalommal adható. 
(7) A támogatás iránti kérelmet utólag, a kérelem beadását megelőző 1 éven belül elvégzett munkálatok 
támogatására lehet benyújtani. 
(8) A Képviselő-testület lakásfelújítási támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt részesít, a támogatási összeg 
mértéke legfeljebb a felújítás számlával igazolt összegének 50 %-a de legfeljebb 50.000 Ft. 
(9) A lakásfelújítási támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(10) A lakás felújítási támogatására irányuló kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a felújítás számláját, annak elbírálására a beadási határidő lejártát 
követő testületi ülésen kerül sor. 
 

8. Környezetvédelmi támogatás 
9. §  

 
(1) Az önkormányzat 150.000 Ft értékben átvállalhatja azon háztartások szennyvízhálózatra való csatlakozását, 
amelyeknek a kirótt talajterhelési díj megfizetése létfenntartását veszélyezteti. 
(2) Környezetvédelmi támogatás arra az állandó lakóhely szerinti ingatlanra igényelhető, ahol a kérelmező 
életvitelszerűen él. 
(3) A kérelmeket a képviselő-testület évente egy alkalommal bírálja el, a környezetterhelési díj összegének, és a 
háztartás jövedelmének figyelembe vételével, a beadási határidőt követő testületi ülésén. 
(4) A kérelmek beadási határideje május 31.  
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(5) A környezetvédelmi támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A környezetvédelmi támogatásban részesített háztartások tagjai a megállapító határozatot követő 2 évig nem 
részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban, az 1.§ (2) bekezdésének kivételével. 
(7) A Környezetvédelmi támogatás kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 
 

9. Elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
10. § 

 
 (1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő elhanyagolt, gondozatlan 
ingatlanon lévő romos épület elbontására, romeltakarításra, a mindenkori lakhatás biztosítása 
céljából, az esetleges életveszély elhárítására igényelhető és az ezzel kapcsolatos költségekre. 
(2) Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonosa, illetve az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett használati jog jogosultja és a háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 120.000 Ft-ot. 
(3) Az esetenként nyújtható támogatás mértéke legfeljebb 400.000.-Ft. 
(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság 
előzetes véleménye alapján dönt. 
(5) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a támogatással érintett 
ingatlanon lévő romos épületet igazolt módon elbontotta és a rom eltakarítása illetve az 
életveszély elhárítása megtörtént. A bontási és romeltakarítási munka elvégzését helyszíni 
szemle keretében a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.  
(6) A jogosult a kapott támogatás összegét a Képviselő-testület döntésének közlését követő 
két hónapon belül használhatja fel. E határidő elmulasztása esetén a támogatás részére nem 
folyósítható.  
(7) Az elhagyott telkek rendbetételére irányuló kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan 30 napnál nem 
régebbi nem hiteles tulajdoni lapját.  
(8) A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Képviselő-testület annak beérkezését követő soros 
testületi ülésén bírálja el. 
 

10. Köztemetés 
11. § 

 
A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 
 

11. Védőoltás 
12. §.  

 
(1)  Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az ingyenes 

bárányhimlő elleni védőoltásra, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át, és 1-3 életévüket betöltött gyermek védőoltására kéri a 
támogatást. 

(2)  Védőoltásra alkalmanként 10.000 Ft támogatás adható gyermekenként. 
(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. " 
 

12. Karácsonyi csomag 
13. §  

 
(1) A képviselő testület a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak hivatalból 
karácsonyi csomag támogatást állapíthat meg. A támogatás lakóingatlanonként évente egy alkalommal 
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egy jogosult részére adható. A természetbeni támogatás – az önkormányzat éves költségvetésének 
függvényében a képviselő-testület döntésével meghatározott mértékben kerül meghatározásra. 
(2) A támogatás formája élelmiszer csomag. 
(3) A karácsonyi csomag értéke maximum 5.000 Ft/ ingatlan. 

 
 

13. Szociális tűzifa 
14. §. 

 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási területén lévő lakás 
tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, 
amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem minden év december 10. napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a jogosultságot 
igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
(7) A szociális tűzifa igénylő lapot e rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
  

 
14. Nyugdíjasok támogatása 

15. §  
 

(1) Szociális települési támogatásban részesülhetnek évente egy alkalommal azon csépai 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen megszakítás nélkül, 
folyamatosan Csépán élő 65. életévüket betöltött, nyugdíjban részesülő személyek, akiknek 
havi rendszeres nyugellátásuk és egyéb rendszeres pénzellátásuk (pl. földjáradék, életjáradék 
stb) együttes összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének négyszeresét 
(114.000 Ft-ot).  
(2) A támogatás iránti kérelmet a hivatalban lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon minden év július 1-31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A támogatás mértéke 10.000 Ft készpénzben. 
(4) A támogatás kifizetésének határideje : tárgyév november 10-30. 
(5) Az igénylő lapot e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 
 
 

15. Tanévkezdési támogatás 
16. § 

 
(1) A tanévkezdéssel és nevelési évkezdéssel kapcsolatos többletkiadásokhoz történő 
hozzájárulásként a Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásként tanévkezdési 
támogatást biztosít. 
(2) A tanévkezdési támogatás az alábbi feltételekkel adható: 
- a szülő és gyermeke állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Csépa községben és 
életvitelszerűen Csépán élnek és a gyermeknek óvodai vagy általános iskolai jogviszonya van. 
(3) Nem részesül támogatásban az a tanuló, aki az adott tanévben évismétlő, valamint az 
óvodás/tanuló, akinek a kifizetést megelőző tanévben három, vagy annál több nap igazolatlan 
hiányzása van. Az igazolatlan hiányzások számát és az évismétlés tényét tanulók esetében az 
év végi bizonyítvánnyal kell igazolni.  
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Óvodás esetében az igazolatlan hiányzások számát az óvodavezető igazolja le. 
(4) A tanévkezdési támogatás megállapítása iránt évente egy alkalommal óvodások és 
általános iskolások szülei július 1-31 között nyújthatnak be kérelmet az általános szabályok 
szerint. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(5) A tanévkezdési támogatás összege óvodásoknak 10.000 Ft. általános iskolásoknak 10.000 
Ft, az összegek pénztári kifizetés formájában vehetők át. A támogatások kifizetésének 
határideje: tárgyév augusztus 10-augusztus 31. 
(6) Az igénylő lapot e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 

 
16. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó 

általános eljárási szabályok 
17. § 

 
(1) A szociális támogatások iránti kérelmet a Kirendeltségen lehet előterjeszteni írásban, az erre rendszeresített 

igénylőlapon. 
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárást az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló 

személyről. 
(3) A támogatás folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. 
(4) Nem állapítható meg rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli települési támogatás annak, akinek 

Csépa Község Önkormányzata és intézményei felé lejárt határidejű tartozása, hátraléka van. 
 
 

18. § 
 

(1) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített igénylőlapon a 
személyi adatokat /név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, eltartottak száma, munkahely, / a családi viszonyokat 
és a jövedelmi helyzetet, vagyoni helyzetet. 
Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek külön-külön személyenként büntetőjogi felelősségük 
tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmükről. 
 
(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemhatárok megállapításához: 
 

a) a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap 
jövedelemigazolása, 

b) a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző egy év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. 

c) Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknél igazolásként, az őstermelői betétlapon bejegyzett 
jövedelem elfogadható. 

 
(3) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagy 
vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát illetően, meg lehet kérni a 
NAV illetékes Megyei Adóigazgatóságát az érintettek személyi jövedelemadó alapjának igazolására. 
 

 
19. § 

 
(1) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sztv-ben meghatározott hatásköreinek 
részleges gyakorlását e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesterre 
ruházza át. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő – testület utasítást adhat, a hatáskörök 
bármelyikét visszavonhatja. 
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör jogosultja köteles a következő 
testületi ülésen beszámolni a képviselő-testületnek. 
(3) Az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
(4) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet készíteni. 
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Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett iratokból az igénylő körülményei 
ismertek. 
(5) A körülmények tisztázása során az igénylő a Kirendeltséggel köteles együttműködni, amennyiben 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani. 
 

17. Személyes gondoskodás 
20. § 

 
(1) szociálisan rászorultak akik: 

 a) koruk, 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk,  
 d) pszichiátriai betegségük, 
 e) szenvedélybetegségük, vagy 
 f) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, 
vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem 
tud. 
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt lehet 
étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
teljes nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét, illetve aki 
családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
másfélszeresét.  

 
18. Szociális étkeztetés 

21. § 
 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. 

(2) Az étkeztetés - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - az Egyesített Szociális Intézmény 
biztosítja 

 a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
 b) elviteli lehetőséggel, 
 c) indokolt esetben házhoz szállítással.  
(3) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló jövedelemigazolást 
és orvosi igazolást az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az étkeztetési ellátás igénybevételéről, 
valamint az ellátás megszüntetéséről. 
(4) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 

 
19. Házi segítségnyújtás 

22. § 
 

 
(1) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: 

a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra, 
b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködésre, 
c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában. 
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(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében 
működő házi gondozó szolgálata útján biztosítja.  
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, 
jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 
(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 
 

20. Idősek Otthona – bentlakásos ellátás 
 

23. § 
 
(1) Idősek otthonában való elhelyezésre jogosult elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki önmaga 
ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondoskodni,  

a) ha otthonában történő ellátása az alapszolgáltatások keretében, illetve családjában sem biztosított, 
b) akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
c) aki nem szenved olyan pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben, ami miatt idősek otthonában nem 

gondozható. 
(2) Az idősek otthonában történő ellátást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonában 
biztosítja. 
(3) Az Idősek Otthonában az önkormányzat 21 férőhelyen átlagos szintű, ápolást, gondozást nyújtó ellátást 
működtet. 
(4) Az ellátást bejelentett csépai lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe. Amennyiben az elhelyezésre 
várakozók között nincs csépai lakos, abban az esetben csépai bejelentett lakcímmel nem rendelkező igénylő is 
felvételt nyerhet. 
(5) Az Idősek Otthona igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az intézményi 
elhelyezést megelőzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 
24.) SzCsM rendelet melléklete szerinti adatlap felhasználásával elvégzi az előgondozást.” 
(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel megállapodást köt. 
(7) Az intézményi jogviszony megszűnése  

- jogosult vagy törvényes képviselője kezdeményezésére 
- másik intézményben történő elhelyezés indokolt (pl. betegség) 
- a jogosult a házi rendet súlyosan megsérti 

(8) Az intézményi jogviszony megszűntetése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 
döntése ellen a jogosult, vagy törvényes képviselője a képviselő-testülethez fellebbezéssel élhet. 
(9) Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet határozza meg. 
 

21. Vegyes rendelkezések 
24. § 

 
(1) Az önkormányzat szociális tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében együttműködik más 
szervekkel, elsősorban: 

- gyermekintézményekkel 
- ESZI-el 
- az érdekvédelmi, karitatív és egyéb civil szerveződésekkel, 
- Vöröskereszttel, 
- egyházakkal, 
- területi munkaügyi központtal, 
- közüzemi szolgáltató vállalatokkal, pénzintézetekkel,  
- kisebbségi önkormányzattal  

(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával segítik a ténylegesen 
rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a felhasználás 
hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését. 
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22. Záró rendelkezések 

25. § 
 

(1) A rendelet 2019 július 01. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Csépa Községi Önkormányzat 9/2018. (IX.20.)  önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester                 jegyző 
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13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet2 
 

KÉRELEM 
Települési támogatás megállapításához 

 
I. Az igénylő adatai:  
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:  
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________  
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  
 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  
 
 
2./ Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) 
egyedülálló (hajadon, nőtlen)  
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  
házastársától külön élő  
elvált  
özvegy  
 
3./ Lakóhely: __________________________________helység  
_________________________________utca________sz. 
Tartózkodási hely: ___________________________________helység  
_________________________________utca________sz. 
 
4./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 
 

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
II. A települési támogatás igénylésének indoka:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma 
jelölhető meg. )  
 a) betegség, kórházi kezelés 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
 e) lakásfenntartás költségeihez 
 f) elemi kár miatt 
 g) talajterhelési díj kifizetéséhez 
 h) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
 
kérem. 
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III. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő 
egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból,  
munkavégzésre  
irányuló egyéb  
jogviszonyból  
származó jövedelem  
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni  
vállalkozásból  
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres  
pénzbeli ellátás  
(FHT, RSZS, ápolási  
díj, stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó  
vagyontárgyak  
értékesítéséből,  
vagyoni értékű jog  
átruházásából  
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás,  
baleseti nyugellátás,  
egyéb nyugdíjszerű  
ellátások 

      

5. A gyermek  
ellátásához és  
gondozásához  
kapcsolódó  
támogatások (GYES,  
GYED, GYET,  
családi pótlék,  
gyermektartás díj,  
stb.) 

      

6. Munkaügyi  
szervek által  
folyósított rendszeres  
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld és  
bérbeadásából  
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.:  
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _____________________ Ft/hó.  
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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IV. Egyéb nyilatkozatok:  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli.  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 
szövegrészt áthúzással törölni!)  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
 



19 
 

13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
 

KÉRELEM 
lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 
 

I. Személyi adatok 
 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:  
 
Neve:.............................................................................................................................................  
 
Születési neve:...............................................................................................................................  
 
Anyja neve: ..................................................................................................................................  
 
Születés helye, ideje: .................................................................................................................... 
 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………. 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 
  
E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………... 
  
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő  
 
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  
 

Név Születési helye, ideje   Anyja neve TAJ szám 
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II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  
 

  
III. Lakásviszonyok  
 
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2  
 
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………..……………..  
 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),  
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  
 
Csépa, 20................................................  
 

..........................................................................  
                                                                                                     kérelmező aláírása  
 

 A. B. C. 

 A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 
1. 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 
2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

      

3. 
 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       



21 
 

13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet3 
 
 

KÉRELEM 
Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatáshoz 

 
1.Személyi adatok 
 
1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 
1.1.1. Neve: ................................................................................................................. 
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................... 
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................. 
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................... 
 
1.2. A kérelmező családi állapota (a megfelelő helyre tegyen X-et): 

 egyedülálló 

 nem egyedülálló 

 
2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 
 
 A B C 
1. A jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A családban élő közeli hozzátartozók 

 
2. 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

 
3. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

 
4. 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: gyermekgondozási díj 
(GYED), gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

 
5. 

Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(pl: rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

 
6. 

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      

 
7. 

Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 
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8. 

 
Összes jövedelem 

      

 
2.1. A kérelem háziorvosi és gyógyszertári igazolással együtt érvényes. 
2.2 Gyógyászati segédeszköz megnevezése, ára:……………………………………………. 
 
3. Nyilatkozatok 
 
3.1. Kijelentem, hogy 
3.1.1. Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) Ezt a 
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 
3.1.2. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
3.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 
 
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Csépa, …………………………………… 
 
  ......................................................  
 kérelmező aláírása  
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13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet4 

 
 

KÉRELEM KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 
 
KÉRELMEZŐ NEVE: _________________________  
TAJ száma: ___________________________________ 
Szül. hely, év, hó, nap: ______________________________  
Anyja neve: ________________________ 
Lakóhely:__________________________________________________________________ 
Tartózkodási hely: ___________________________________________________________ 
Életvitelszerű lakcím (ahol ténylegesen lakik): ______________________________________________ 
 
Családi állapota: /megfelelő rész aláhúzandó/ 
egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt  
 
A kérelmező családjában együtt élő közeli hozzátartozók száma (kérelmezővel együtt):………………….. 
 
  Név  Születési hely, idő Taj száma Anyja neve Tárgyév 

szeptemberében 
melyik osztályba 

lép 

Jelölje X-el 
melyik 

gyermekére 
igényli a 

támogatást 
- házastársa,   
   élettársa 

         

 - gyermekei          

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JÖVEDELMI ADATOK 

A jövedelem típusa Kérelmező  Házastársa (élettársa) 
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1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

      
 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

4. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (pl: rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balett művészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások  

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. Összes jövedelem  

      

 
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes 
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizhető.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
Csépa, ………………………………………………. 
                                                                                                       ………………………………………. 
                                                                                                                     kérelmező aláírása 
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13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 
 

Lakás felújítási támogatás iránti kérelem 
 

Kérelmező neve :  …………………………………..    Szül.neve.:…………………………… 
TAJ száma: .……………………………………. 
Anyja neve        :  …………………………………   Családi állapota : ………….…………. 
Szül. helye, ideje  ………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye          :  …………...……………………………………………. mióta …………….. 
Tartózkodási hely : …………………………………………………….…. mióta ………….…. 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen  vagy a tartózkodási helyemen élek.  
( A megfelelő rész aláhúzandó.)  
 
                                     A kérelmezővel közös lakásban élő közeli hozzátartozók: 
 
           Név                        Szül.idő            Anyja neve                 Rokoni kapcsolata               Jövedelme 
 
1 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, haszonélvező, egyéb: …………….. 
Lakás szobáinak száma: ……….. alapterülete: ……… … komfortfokozata: …………………. 
 
Milyen célból kéri a támogatást: 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
…………... 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 
kezeljék, továbbá az eljáró hatósághoz való továbbításához. 
 
C s é p a …………………………………. 
                                                                                                          
                                                                                                           ………………………………… 
                                                                                                                     kérelmező aláírása 



26 
 

13/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 
 

Szociális tűzifa igénylő lap 
 
Név   ………………………………………..............………….......................................…… 
 
Születési neve ………………………………………………….................................................................…… 
 
Anyja neve 
 …………………………………………..................................................………………. 
 
Születési hely, idő
 …………………………………….................................................…………………….. 
 
Lakcím  5475 Csépa, ……………………................................................……utca…………..szám 
 
TAJ: ....................................................................................................................................... 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 

 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

114.000 forintot. / jövedelem igazolásokat mellékelni kell az igénylőlaphoz / 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, ......................…….. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
 
 
 
 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
 

IV. Napirend 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet 
megalkotására és a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: új rendelet megalkotására teszünk javaslatot, a 
bérbeadás feltételeit tartalmazza. A rendeletben megjelenik a szükséglakások bérbeadásának 
lehetősége. Ez a Béke utca 75 és 85 szám. Ezeket a lakásokat fel kell újítanunk.  
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Fialka György polgármester: megkérdezem, van-e még valamilyen hozzáfűzni való, vagy 
kérdés? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a rendelet tervezetet. Megállapítom, 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

14/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről. 
 

Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a), illetve e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § 
(3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) 
bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § 
(3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében és a 
84. §-ában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 8. § (2) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja, hogy a törvény keretei között az önkormányzat tulajdonosi jogát erősítve 
a bérlők méltányos érdekeit figyelembe véve, az önkormányzati lakás és helyiség vagyonnal 
való gazdálkodásban, a piaci és a szociális szempontok együttes érvényesülését elősegítse, 
továbbá szabályozza az önkormányzat tulajdonában levő a lakások lakbére megállapításának 
alapján alkalmazandó növelő, illetve csökkentő körülmények figyelembe vételét, és a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat vagy versenytárgyalás alapján történő hasznosítása 
során alkalmazandó induló árat. 
 

2. A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdés kivételével kiterjed az önkormányzat tulajdonában 
álló minden önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. 

(2) A bérlő kijelölésre, bérlő kiválasztásra jogosult önállóan határozza meg a feladatai 
ellátásához biztosított helyiség, valamint lakások bérbeadásának feltételeit. 
 

3. A bérbeadói jogok gyakorlása 

3. § (1) A rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket 



28 
 

a) lakások bérbeadói joga tekintetében a polgármester 

b) nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadói joga tekintetében a polgármester 

c) szükséglakás céljából, átmeneti lakás bérbeadói joga tekintetében a 
polgármester 

átruházott hatáskörben gyakorolja. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletével kapcsolatos egyes előkészítési, 
végrehajtási, kezelői feladatok tekintetében – a rendeletben foglaltak szerint – Csépai 
Gazdasági És Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: Csépai GAMESZ) az alábbi 
feladatokat látja el: 

a) közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos végrehajtási eljárásokban, 

b) ellátja azokat a feladatokat, amelyek a lakáskezelési, fenntartási, üzemeltetési, 
hibaelhárítási, karbantartási és felújítási tevékenységgel, valamint a lakások 
rendeltetésszerű használatra átadásával, visszavételével, a lakbérek és egyéb 
szolgáltatási díjak közlésével, beszedésével kapcsolatosak, végzi behajtásukkal 
kapcsolatos feladatokat 

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletével kapcsolatos egyes előkészítési, 
végrehajtási feladatok tekintetében – a rendeletben foglaltak szerint – a Kunszentmártoni 
Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi feladatokat látja el: 

a) nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján 
hasznosítható lakásokról, a bérlőkről, a befizetett lakbérekről és a hátralékokról, 

b) a döntéseknek megfelelő tartalommal aláírásra előkészíti a bérleti szerződéseket, 
azok felmondását, 

c) közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos végrehajtási eljárásokban,  

d) információt nyújt a polgármester Képviselő-testület részére a döntéshozatal 
elősegítése érdekében a megüresedő lakásokról és a fizetési hátralékkal rendelkező 
bérlőkről. 

(4) A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.). 12. § (4) bekezdése 
szerinti bérbeadói ellenőrzésre évente legalább egyszer kerül sor, melyet a Csépai GAMESZ a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal illetékes osztályaival együttműködve végez. 
A helyszíni ellenőrzés előtt 8 nappal értesítést kell küldeni a bérlőnek a helyszíni szemle 
időpontjáról. Az ellenőrzés munkanapokon 8-20 óra között végezhető. 
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4. A lakásbérlet szabályai 

4. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára – a (2) bekezdés kivételével – nem adható 
bérbe. 

(2) Amennyiben a több szobás lakás bérlője a lakás egy részét nem lakás céljára kívánja 
hasznosítani, köteles a bérbeadótól előzetes írásbeli hozzájárulást és a szerződés módosítását 
kérni. 

(3) A bérbeadó a (2) bekezdés szerinti kérelem elbírálását követően dönt az írásbeli 
hozzájárulás megadásáról és a szerződés új tartalommal történő módosításáról, ha a bérlő 
lakása egy részében fő- vagy mellékfoglalkozásban kereső tevékenységet folytat, és a 
működését igazoló hatósági és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik, feltéve, hogy a bérlő 
más lehetőséget kereső tevékenysége folytatására nem talál, és kereső tevékenységét más 
módon megoldani nem tudja. 

(4) Azt a bérlőt, aki a szerződéstől eltérő módon nem lakás céljára használja a lakását, a 
bérbeadó köteles felhívni, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
jogellenes használatot szüntesse meg. Amennyiben a bérlő a felhívásnak nem tesz eleget, a 
bérbeadó köteles a szerződést felmondani a Ltv. 25. § (5) bekezdésében meghatározott módon 
és időben. 

(5) Önkormányzati lakás határozatlan időre, határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig 
adható bérbe. A határozott időre szóló szerződés legfeljebb 5 évre köthető, indokolt esetben 
meghosszabbítható. 

(6) Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy 
önkormányzati lakásra köthetnek szerződést. 

(7) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérbeadásának általánosan alkalmazandó 
feltétele: a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban 
lakni. A rendelkezés megszegése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:348. §-ában foglalt felmondást vonhatja maga után abban az esetben, 
ha a bérlő nem tesz eleget az Ltv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli bejelentési 
kötelezettségének.  

(8) A 2 hónapot meghaladó távollét a következő esetekben tekinthető indokoltnak: 

a) egészségügyi ok, gyógykezelés; 

b) munkahely megváltozása, munkavállalás; 

c) iskolai tanulmányok folytatása. 

(9) A bérlő a távollét okát orvosi, munkáltatói stb. igazolással köteles alátámasztani. 

(10) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg, akkor a bérbeadó 
írásbeli hozzájárulása nélkül a lakásba befogadható személy(ek) az Ltv. 32. § (3) bekezdése 
szerint jogosult(ak) a lakásbérleti jogviszony folytatására, ha a bérlő halálakor életvitelszerűen 
a lakásban laktak. 
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5. Az Önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei 

5. § (1) Önkormányzati lakásokat 

a) szociális helyzet alapján 

 b) piaci elven, ezen belül: 

ba) bérlőkijelölésre, illetve bérlőkiválasztásra jogosult szerv döntése alapján, 

bb) a rendeletben megállapított közérdekű célok – szakember ellátás – 
megvalósítása érdekében, 

bc) lakásgazdálkodási feladatok végrehajtására, 

bd) pályázat útján, 

be) törvényi kötelezettség alapján, 

bf) az önkormányzat elővásárlási joga alapján 

lehet bérbe adni. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokat elsősorban szociális, jövedelmi és 
vagyoni helyzet alapján kell bérbe adni. 

(3) A rendelet 1. mellékletében megjelölt bérlakásokat kizárólag piaci elven lehet bérbe adni.  
 

6. Lakás bérbeadása szociális helyzet alapján 

6. § (1) Az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetén 
érvényesítendő szociális, jövedelmi, vagyoni feltételek a következők: 

a) A bérlő és a vele együtt lakó vagy költöző csépai állandó lakos, 

b) A bérlő, vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó, vagy együtt költöző 
közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakása, 

c) A bérlő családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a bérbeadáskori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének négyszeresét. 

d) A család nem rendelkezik olyan ingó-, vagy ingatlan vagyonnal, amelynek együttes 
forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj huszonötszörösét meghaladja, és 
elidegenítése veszélyeztetné a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit. 
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(2) A havi nettó jövedelem megállapításakor a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra 
számított -a munkáltató vagy a jövedelmet folyósító más szerv, a szervre irányadó 
jogszabályban meghatározott módon igazolt - nettó jövedelmet kell alapul venni. 

(3) Jövedelmet csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a pályázót vagy házastársát 
(élettársát) terhelő megfizetett tartásdíj összegét. 

(4) A jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat tartalmát a rendelet 7. és 8. melléklete 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetén a képviselő 
testület méltányossági jogkörben eljárva, az igénylő vagyoni helyzete és életkörülménye 
alapján eltekinthet a 6.§ (1) bekezdés c) pontjában szereplő feltételtől. 

(6) Szociális rászorultsági alapon történő bérlőkijelölés esetén bérleti jogviszony határozott 
időtartamra, legfeljebb egy évre létesíthető. A bérleti szerződés indokolt esetben további egy 
évvel meghosszabbítható, amennyiben a bérlő lejárt lakbér- illetve közüzemi díjtartozással 
nem rendelkezik.  

 

7. Lakásigény mértéke szociális bérlet esetén 

7. § (1) Szociális bérlet esetén a bérbeadó olyan szobaszámú önkormányzati lakást adhat 
bérbe, amely a lakásigény mértékét nem haladja meg. A lakásigény mértéke – együtt lakó 
személyek számától függően – a következő: 

a) egy személy: 1 lakószoba 

b) két személyig: 1-2 lakószoba 

c) három, négy személyig: 1,5 – 2 lakószoba, 

d) öt, hat személyig: 2-3 lakószoba, 

e) hét, vagy több személy esetében: 3-4 lakószoba. 

(2) A lakásigény mértékének alkalmazása során a bérbeadó az együtt lakó személyek 
számának megállapításakor csak a ténylegesen lakásba költöző személyeket veheti 
figyelembe, akik a bérbeadást megelőzően a bérlővel legalább 1 éve állandó jelleggel együtt 
laknak. 
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8. Bérleti ajánlat 

8. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra – arra rendszeresített 
formanyomtatványon – lakásigénylést kell benyújtani.  

(2) A lakásigényeket az igazgatási ügyintéző soron következő ülésén hozott döntése alapján 
veszi 

nyilvántartásba és a névjegyzékre kerülésről a lakásigénylőt 15 napon belül értesíti. 

(3) A névjegyzékre kerülés érdekében az igénylés benyújtásakor a 5., 7. és 8. mellékletben 
foglalt adatokat kell közölni, és megfelelő okmányokkal igazolni. 

(4) A névjegyzékre a 4. mellékletben felsorolt körülmények értékelésével szerzett 
pontszámokkal lehet felkerülni. A névjegyzéken az igénylők pontszámuk alapján kerülnek 
rangsorolásra. A rangsor a bérlő lakáskiutalásánál a képviselő testületet nem köti.  

(5) A lakásigénylés nyilvántartásba vétele megtagadható: 

a) ha az igénylő a 6.§ (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek nem 
felel meg 

b) az igénylő és a vele együtt költöző hozzátartozó meg nem fizetett lakbérhátralékkal, 
közüzemi-díj hátralékkal rendelkezik. 

(6) Valótlan adat rosszhiszemű közlése esetén el kell utasítani a lakásigénylést. 

(7) Az éves lakásigénylési névjegyzéket minden év június 30-ig a képviselő testület hagyja 
jóvá. 

(8) A bérbeadó csak akkor adhat engedélyt a szerződés megkötésére, ha a képviselő testület 
döntését követően a bérleti ajánlatot tevő szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetében nem 
következett be lényeges változás. A hivatalosan ismert és köztudomású tényeket nem kell 
bizonyítani. 

(9) Az igénylő a nyilvántartásba vételt követően minden adatváltozást 15 napon belül köteles 
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása – megfelelő igazolás hiányában – súlyosabb esetben az 
igénylés visszautasítását, enyhébb esetben az igény kielégítés időbeni elhalasztását vonhatja 
maga után. 

(10) A bérbeadás iránti igényt törölni kell, ha 

a) a nyilvántartásba vételt követően kerül megállapításra, hogy az igénylést vissza 
kellett volna utasítani. 

b) az igénylővel szemben kizáró körülmény áll fenn 
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c) az igénylő az igényjogosultságot érintő adatok körében megtévesztő információkat 
közölt 

d) bejelentési kötelezettségének nem tett eleget 

e) az igénylő lakást vásárolt, örökölt, ajándékba kapott, igényét önkormányzati 
bérlakással kielégítette 

f) jogos lakásigényének megfelelő szobaszámú, felajánlott lakást két alkalommal nem 
fogadja el,  

vagy indokolatlanul 30 napon belül nem köt lakásbérleti szerződést, 

g) a részére küldött hivatalos megkeresésre két alkalommal nem jelentkezik. 

(11) A bérbevételi ajánlatot benyújtónak nyilatkozatot kell tennie, hogy önkéntesen 
hozzájárul, hogy az önkormányzat a személyes adatait az igénye elbírálásáig, illetve a 
lakásbérleti szerződés megszűnéséig jogosult kezelni. A kezelt személyes adatokat az igénylés 
elutasítása, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnése után meg kell semmisíteni. 

(12) A bérbevételi ajánlat benyújtását követően, ha a kiutalandó lakás rendelkezésre áll, a 6. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését ismételten vizsgálni kell. A 
tényleges bérbeadás akkor lehetséges, ha az a)-d) pontokban foglalt feltételek továbbra is 
teljesülnek és az igénylő és a vele együtt költöző hozzátartozó meg nem fizetett 
lakbérhátralékkal, közüzemi-díj hátralékkal nem rendelkezik. 
 

9. Lakások bérbeadása a bérlőkijelölésre jogosult szerv döntése alapján 

9. § (1) Ha önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére, vagy kiválasztására megállapodás 
vagy jogszabály meghatározott szervet jogosít fel, az általa kijelölt személlyel kell szerződést 
kötni. 

(2) Bérlőkiválasztási joggal érintett megüresedő lakás esetén a jogosultat – 30 napos határidő 
kitűzésével – fel kell hívni a bérlő személyének bejelentésére. 

(3) A bérlőkiválasztási jog gyakorlásáig üresen tartott lakással kapcsolatos olyan üzemeltetési 
és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, a jogosult szervet terhelik. 
 

10. Bérbeadás közérdekű célból 

10. § (1) Csépa Község közigazgatási területén lévő intézmények, az önkormányzat szervei, 
valamint a községben közfeladatot ellátó szervek megfelelő szakemberellátása érdekében 
bérbeadási névjegyzék mellőzésével, – jövedelmi, vagyoni és szociális helyzettől függetlenül 
– bérlakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása a kötelező feladat 
ellátásához feltétlenül indokolt.  
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(2) Rendkívül indokolt esetben - ha ezt a községi szakember-ellátási érdeke is indokolja – a 
bérlet időtartama ismételten is meghosszabbítható, esetenként legfeljebb 5 év határozott 
időtartamra. 

(3) Szakember elhelyezése céljából lakást az (4) bekezdés szerinti feltételekkel lehet bérbe 
adni. 

 (4) A szakember elhelyezése céljából bérbe adott lakásra az e rendeletben foglalt szabályokat 
kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 

a) a lakásbérleti szerződés legfeljebb a munkaviszony fennállásáig szólhat, 

b) bérleti jogviszony folytatására a közeli hozzátartozó nem jogosult, 

c) a bérlő a munkaviszony megszűnése, illetőleg a lakásbérlet megszűnése esetén 
elhelyezésre nem tarthat igényt, 

d) a bérlő a lakásba a házastársán és gyermekén kívül csak a lakásbérleti szerződésben 
megjelölt személyt fogadhat be, 

e) a bérlő a lakást nem cserélheti el. 

(5) Ha a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony nyugdíjazás 
miatt megszűnik, a bérleti jogviszony kérelem alapján méltányosságból meghosszabbítható. 
 

11. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok ellátására 

11. § (1) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az Ltv. 23. § (3) bekezdése alapján szűnik 
meg, kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú cserelakás biztosítása esetén a 
bérlő pénzbeli térítésre nem tarthat igényt. 

(2) Az előző bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a bérleti jogviszony a Ltv. 
26. § (1) bekezdése alapján szűnik meg. 
 

12. Bérbeadás törvényi kötelezettség alapján  

12. § Jogszabály vagy bírói ítélet rendelkezése szerint önkormányzati tulajdonú bérlakás 
kötelező biztosítása helyett, megállapodás esetén a jogosultnak pénzbeli térítés nem fizethető. 
 

13. Bérbeadás önkormányzat elővásárlási joga alapján  

13. § (1) Az Ltv. 85/F. § (1)-(2) bekezdései alapján az önkormányzatot megillető elővásárlási 
jog gyakorlásáról értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt. 
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(2) Az elővásárlási jog gyakorlásáról a Képviselő-testület abban az esetben dönthet, ha az 
adós, zálogkötelezett az ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárás időpontja előtt legalább 30 
nappal kérelmet terjesztett elő az önkormányzatnál a lakóingatlan önkormányzat által történő 
megvásárlása és részére határozatlan időre történő bérbeadása érdekében. 

 (3) Amennyiben a Képviselő-testület az elővásárlási jog gyakorlásáról dönt, úgy az adóssal, 
zálogkötelezettel az elővásárlási joggal érintett lakásra vonatkozóan határozatlan időtartamra 
kell bérleti szerződést kötni. 

(4) A megvásárolandó ingatlan vételárának költségvetési fedezetéről a Képviselő-testület az 
elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló döntéssel egyidejűleg dönt. 

(5) Az önkormányzat elővásárlási joga alapján megvásárolt lakás bérleti díját piaci elven kell 
megállapítani.  

14. A lakáscsere 

 

14. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló lakás bérleti joga kizárólag másik ingatlan-
nyilvántartás szerinti önálló lakás tulajdonjogára, vagy másik, önkormányzati lakás bérleti 
jogára cserélhető el, a lakásigény mértékének figyelembe vételével a bérbeadó előzetes 
írásbeli hozzájárulását követően. 

(2) A határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás cseréjéhez a tulajdonos csak 
akkor járul hozzá, ha az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti időtartama nem változik. 

(3) A lakáscsere szerződést írásban kell megkötni.  

(4) A lakáscsere szerződésben név szerint fel kell sorolni a bérlővel együtt lakó valamennyi 
személyt, ezek lakáshasználati jogcímét (pl. családtag, albérlő), továbbá külön-külön fel kell 
tüntetni azt, hogy a lakáscsere folytán közülük – megállapodásuk szerint – ki költözik a 
bérlővel együtt a cserélt lakásba, vagy máshova, illetőleg a csere után kik és milyen 
lakáshasználati jogcímen maradnak vissza a lakásban. 

(5) A lakáscsere szerződést mindazoknak a személyeknek alá kell írniuk, akik a cserét 
megelőzően bérlők voltak, valamint a csere folytán bérlővé válnak. 

(6) Ha a bérlő a lakását két, vagy több lakásra cseréli el, a lakáscsere szerződésben fel kell 
tüntetni, hogy melyik lakásnak ki lesz a bérlője. 

(7) A csere folytán nem válhat bérlővé, bérlőtárssá az, aki a cserét megelőzően nem volt 
bérlő, illetve bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező. 

(8) A lakáscsere – szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a lakás tulajdonosa és haszonélvezője, 

b) tartási szerződés esetén az eltartó, 
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c) bérlőtársi jogviszonynál a bérlőtárs, 

d) bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési jog esetén a jogosult írásbeli hozzájáruló 
nyilatkozatát. 

(9) Az önkormányzat az előzetes hozzájárulást megelőzően helyszíni szemlét tart a cserélni 
szándékozott ingatlan lakható állapotának megállapítása céljából. 
 

15. A lakáscseréhez való hozzájárulás 

15. § (1) A lakáscseréhez való írásbeli hozzájárulást a bérbeadónak meg kell tagadnia, ha 

a) a lakás jogvita alatt áll. Az eljárás jogerős befejezéséig az nem cserélhető. A lakás akkor 
áll jogvita alatt, ha az önkormányzatnál, vagy a korábbi jogszabályok szerint illetékes 
közigazgatási hatóságnál, illetőleg a bíróságon eljárás van folyamatban. 

b) a csere folytán – e rendeletben meghatározott kivételekkel - bérlővé, bérlőtárssá válna az 
aki a cserét megelőzően nem volt bérlő, bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező. 

(2) A lakáscseréhez való hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha: 

a) a bérlőnek lakáshasználati díj tartozása, lakbértartozása, vagy közüzemi díj hátraléka 
van, és felszólításra azt még nem fizette ki, vagy a bérbeadóval nem kötött a hátralék 
megfizetésére megállapodást, 

b) ha a cserélő felek a jogszabályban előírt határidőn belül nem csatolják a meghatározott 
iratokat. 

(3) A bérbeadó a csere következtében létrejövő új bérleti szerződés feltételeit nem állapíthatja 
meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere 
folytán bérleti jogot szerző hozzájárul. 

(4) Lakáscsere-szerződést a hozzájárulás céljából: 

a) a lakás bérbeadójához kell benyújtani, 

b) ha több bérbeadó érdekelt a cserében, akkor a csereszerződés bármelyikhez benyújtható. 

(5) A bérbeadó a lakáscsere-szerződés benyújtását követő 30 napon belül dönt az írásbeli 
hozzájárulás megadásáról. 

(6) Ha a bérbeadó a csereszerződés hozzá történő benyújtását követő 30 napon belül – 
határidő meghosszabbítás esetén további 30 napon belül – nem dönt, azt a csereszerződéshez 
történő hozzájárulásnak kell tekinteni. 

(7) A bérbeadó a lakáscseréhez hozzájáruló, vagy elutasító nyilatkozatát a lakáscsere 
szerződésre indokolással együtt rávezeti. 
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(8) Ha a bérlő az önkormányzati lakást nem önkormányzati lakásra kívánja elcserélni, a 
bérbeadó a hozzájárulás kérdésében csak az önkormányzati lakásról dönt. 

(9) Több önkormányzati lakás cseréje esetén a bérbeadó nyilatkozatával együtt az iratokat 
továbbítja a következő érdekelt bérbeadóhoz, és egyidejűleg döntéséről a cserélő feleket 
értesíti. 

(10) A lakáscserét akkor lehet végrehajtani, ha ahhoz a cserével érintett bérbeadók 
mindegyike írásban hozzájárul. 
 
 

16. Bérlőtársi szerződés 

16.§ Önkormányzati lakásra a kijelölt bérlő kérelmére a bérlő – a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti - közeli hozzátartozójával bérlőtársi szerződés nem köthető.  

 
 

17. Hozzájárulás a lakásba való befogadáshoz 

17. § A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, 
befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. 
 

18. Tartási szerződések 

18. § (1) Lakásbérleti jog folytatása ellenében a bérlő akkor köthet tartási szerződést, ha azt 
életkora, egészségi állapota és szociális helyzete indokolttá teszi. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a bérbeadó írásbeli hozzájárulásának feltétele, 
hogy az eltartó életkora, egészségi állapota, szociális körülményei alapján a tartásra képes 
legyen. 

(3) Önkormányzati lakás esetében a bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való 
írásbeli hozzájárulást, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő 
tartásra nem szorul, illetve az eltartó tartásra nem képes. 

(4) Amennyiben a tartási szerződés nem a lakásbérleti jog folytatására irányul, de az 
együttlakást az eltartott egészségi állapota szükségessé teszi, a bérlő az eltartót a lakásba 
befogadhatja – kivéve ha Csépa területén beköltözhető lakása van. 

(5) A (4) bekezdésben említett esetben a bérlő halála után az eltartó köteles a lakásból 
kiköltözni. 
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19. Lakásbérlet megszűnése 

19. § A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha 

a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg; 

b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét nem teljesíti; 

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal 
szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen 
magatartást tanúsítanak; 

d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló 
helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen 
használják; 

e) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást ajánl fel: 

f) a bérlő lakást vásárolt, örökölt, ajándékba kapott illetve csépai állandó 
lakóhelye megszűnt. 

 

20. § A lakásbérleti szerződés a Ltv. 23. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott 
megszűnési okok bekövetkezése alapján szűnik meg.  
 

21. § (1) Amennyiben a lakásra kötött szerződés közös megegyezéssel szűnik meg, illetve a 
bérbeadó a határozatlan időre kötött szerződést felmondja és a bérlő cserelakásra nem tart 
igényt, részére pénzbeli térítés nem fizethető. 

(2) Amennyiben a felek a bérlakásra fennálló bérleti szerződést közös megegyezéssel úgy 
szüntetik meg, hogy a bérbeadó a bérlőnek alacsonyabb lakbérű cserelakást biztosít, a bérlő 
részére pénzbeni térítés nem fizethető. 

(3) A határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződést – a szociális helyzet alapján bérbe adott 
lakás kivételével – a bérbeadó 3 hónapos felmondási idő megjelölésével indokolás nélkül 
felmondhatja a hónap utolsó napjára a lakásigény mértékének megfelelő cserelakás 
felajánlása mellett. 

(4) Szociális helyzet alapján határozatlan időre kötött bérleti szerződés felmondására csak az 
Ltv. 26. § (7) bekezdésében meghatározott esetekben kerülhet sor. 
 

22. § (1) Az a bérlő, aki szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján, vagy közérdekű cél 
megvalósítása érdekében köthetett bérleti szerződést határozott időre vagy feltétel 
bekövetkeztéig, és az idő alatt lakhatását nem tudta, vagy tudja más módon biztosítani, újabb 
bérbevételi ajánlatot nyújthat be a képviselő testülethez legalább 30 nappal a határozott idő 
letelte előtt. Az újabb bérbevételi ajánlathoz ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint 
az eredeti bérbevételi ajánlathoz.  
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(2) Amennyiben az iratok és a hivatalosan ismert tények alapján megállapítható, hogy a bérlő 
jelenleg is jogosult lehet szociális, vagyoni helyzete alapján, vagy közérdekű célból 
önkormányzati tulajdonban álló lakás bérletére, a képviselő testület döntése alapján a bérleti 
szerződés újabb legfeljebb 5 évre meghosszabbítható. 
 

23. § (1) A lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy – az 
Ltv. alapján bérleti jog folytatására jogosult kivételével – másik lakásban való elhelyezésre 
nem tarthat igényt. 

(2) A lakást jogcím nélkül használó a bérbeadó részére lakáshasználati díjat köteles fizetni. A 
lakáshasználati díj a jogcím nélküli lakáshasználat 3. hónapjától a lakbér kétszerese, az ezt 
követő 3. hónaptól pedig a lakbér háromszorosa. 

(3) A bérbeadó a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 60 napon belül köteles a lakás 
kiürítése iránt szükséges jogi intézkedéseket megtenni. 
 

20. A lakbér mértéke 

24. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások lakbérének megállapítása a 
Képviselő-testület határkörébe tartozik. Az erre vonatkozó döntést a polgármester 
kezdeményezi. 

(2) A bérlakások bérleti díjának megállapítása piaci elven történik, amelynek során 
figyelembe kell venni, hogy az épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással 
kapcsolatos ráfordítások megtérüljenek. 

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokat és azok bérleti díját a rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.  

(4) A képviselő testület 25. § (2) bekezdése alapján hozott egyedi döntésében a kiutalt 
bérlakás bérleti díját a bérlő jövedelmi helyzetére való tekintettel, méltányossági alapon 
legfeljebb 50 %-kal csökkentheti.  

 

21. A szükséglakás bérbeadásának szabályai 

 

 25. § (1) A polgármester az Ltv. 23. § (4) bekezdésében szabályozott esetben, azonnali 
intézkedés keretében átmeneti jelleggel 30 napra kijelölheti az önkormányzati 
tulajdonban lévő Csépa Béke utca 75. Béke utca 85. szám alatti bérlakást az arra 
rászoruló részére (szükséglakás).  

(2) A szükséglakás átmeneti bérbeadása legfeljebb egy alkalommal további 30 nappal 
meghosszabbítható. Az átmeneti bérlet időtartama alatt a lakás rezsiköltségeit és e 
rendelet szerinti lakbért a bérlő viseli. 



40 
 

(3) Szükséglakás kiutalása esetén a bérleti díj mértékének e rendelet 27. § (3)-(4) 
bekezdése szerinti megállapítása a képviselő testület hatáskörébe tartozik. A bérleti díj 
mértékéről a képviselő testület a szükséglakás kiutalását követő ülésén, a kiutalás 
időpontjától kezdődő (visszamenő) hatállyal dönt. A bérleti díj mértékéről a 2. számú 
melléklet rendelkezik. 

22. A felek jogai és kötelezettségei 

26. § (1) A bérbeadó a bérlővel bérleti szerződést köt. A bérleti szerződést a bérleti 
jogosultságról szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a bérbeadóval 
megkötni. Amennyiben a bérlő a rendelkezésre álló idő alatt a szerződést nem köti meg, a 
bérleti jogosultságát elveszíti. 

(2)  A bérbeadó a 24. § (4) bekezdésének figyelembevételével a rendelet 1. mellékletében 
megállapított lakbérek alapján köt szerződést a bérlővel.  

(3) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén jogosult a szerződés bérleti díjra 
vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 1. napjától, illetve a 
helyi rendeletnek megfelelően év közben, erről a rendelet kihirdetését követő 60 napon belül 
tájékoztatni kell a bérlőt. 

(4) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, nyílászáróinak és berendezéseinek 
karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról illetve cseréjéről. 

(5) A bérbeadó köteles gondoskodni az épület felújítása, valamint a vezetékrendszer 
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről, kivéve, ha a bérlő vagy 
vele együttlakó személyek magatartása miatt keletkezett a meghibásodás. 

(6) A szociális rászorultsági alapon kiutalt bérlakás bérlője minden személyes adataiban 
illetve vagyoni és jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett adatváltozást köteles az adatváltozást 
követő 15 napon belül bejelenteni a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal részére.  
 

27. § (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá. 

(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az 
elvégzendő munkákat, a kezdés és befejezés időpontját és mindkét fél által elfogadott 
szakértővel készített költségvetés szerinti szükséges összeget. 

(3) A bérlő ráfordításait lakbérfizetésének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti 
vissza. 

 

28. § (1) A bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére csak a bérbeadóval kötött külön 
megállapodás alapján jogosult. 
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(2) A bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal 
növekedett, és a bérlő vállalja a lakás magasabb komfortfokozatának megfelelő lakbér 
fizetését. A munkák elvégzésére, és a költségek megtérítésére egyebekben a 28. § előírásai az 
irányadóak. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására. 
 

23. A helyiségbérlet szabályai  

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételei 

29. § (1) Az önkormányzat tulajdonában levő, valamint bérbeadás útján hasznosítható nem 
lakás céljára szolgáló helyiségekről a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
nyilvántartást vezet. 

 (2) Gépkocsi tárolásra szolgáló helyiséget egyéb célra bérbe adni nem lehet. 

 (3) Üzlethez nem tartozó, kizárólag raktározási célra hasznosítható helyiséget nyilvános 
pályázat kiírása nélkül is bérbe lehet adni akkor, ha a bérlő tevékenysége önkormányzati 
beruházások, fejlesztések megvalósításához kapcsolódik. 

(4) A helyiség bérbeadása történhet határozott időre, legfeljebb 5 évre, határozatlan időre, 
illetve feltétel bekövetkeztéig. 

(5) A határozatlan időre kötött szerződést a bérbeadó a Ptk. 6:347. §-ában meghatározott 
esetek fennállása és cserehelyiség biztosítása nélkül is felmondhatja.  
 

30. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletével kapcsolatos egyes előkészítési, végrehajtási, kezelői feladatok tekintetében a 
rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelője a Csépai GAMESZ, mely az alábbi 
feladatok elvégzését foglalja magában: 

a) az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségeken szükségszerűen 
elvégzendő karbantartási munkák, e rendelet 35. §-ában meghatározott, bérlők által 
kötelezően elvégzendő munkák kivételével, 

b) udvarral rendelkező helyiségek esetében az udvar rendben tartása, 

 c) nem rendszeresen használt helyiségek esetében azok évszaknak megfelelő karbantartása 
(pl.:télen a víz elzárása, szükség esetén fűtési rendszer üzembe helyezése). 
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bérleti jogát felajánlani. Ha a 2. legjobb ajánlattevő sem tart igényt a bérleti jogra, ismételt 
pályázatot kell kiírni. 

(3) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, 
leltár alapján köteles átadni a bérlőnek. 

(4) Ha az előírt időben pályázati ajánlat nem érkezik, a pályázati kiírást 30 napon belül meg 
kell ismételni. 
 

24. A helyiségbérleti jogviszony létesítése 

31. § (1) A helyiségbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő írásba foglalt szerződéssel hozza 
létre. 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a bérbeadás időtartamát; 

b) a bérleti díjat; 

c) a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, 
a szerződés megszűnésekor az üzlethelyiség visszaadásával kapcsolatos megállapodást; 

d) a bérbeadó és a bérlő jogait, kötelességeit; 

e) a felmerülő rezsiköltségek megfizetésével kapcsolatos megállapodást. 
 

25. A bérleti jog átruházása, cseréje 

32. § A bérlő bérleti jogát a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával másra átruházhatja, 
elcserélheti vagy a helyiséget albérletbe nem adhat.  
 

26. A bérleti jog megszűnése  

33. § (1) A helyiségek bérleti jogának megszűnésekor az Ltv. lakásokra vonatkozó 
rendelkezéseit valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(2) A helyiséget jogcím nélkül használó a jogcím nélküli használat kezdetétől a helyiség 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásáig használati díjat köteles 
fizetni, melynek összege a jogcím nélküli használat kezdetét közvetlenül megelőző bérleti díj. 
A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a fizetendő 
használati díj összege a korábban fizetett használati díj kétszerese. 
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27. A bérlők jogai és kötelezettségei 

34. § (1) A helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, 
továbbá a szerződés megszűnésével, a helyiség visszaadásával kapcsolatban a rendelet 28-29. 
§-ában foglaltak mellett az Ltv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A bérlő a helyiség bérleti jogának megszűnésekor köteles az eredeti állapotot saját 
költségén helyreállítani, kivéve, ha ez alól a bérbeadó külön hozzájárulásával mentesíti. 

(3) A bérlő köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 
biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében szükséges 
felújításokról, pótlásokról, illetve ezek cseréjéről. 

(4) A bérlő köteles gondoskodni az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, 
amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetve tart üzemben, az épület, továbbá a közös 
használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról, ha az a bérlő tevékenysége miatt 
vált szükségessé. 
 

28. A helyiség elidegenítés feltételei bérlő elővásárlási joga gyakorlásával 

35. § (1) Nem lakás céljára szolgáló helyiséget csak forgalmi értékbecsléssel megalapozottan 
lehet értékesíteni 

(2)Elővásárlási joggal terhelt helyiség vételára a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 
100 %-a. 

(3) A helyiség értékesítésének szándékáról a tulajdonos önkormányzat írásban értesíti a bérlőt 
azzal, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló ajánlati kötöttségét 15 napig tartja fenn. 

A forgalmi érték megállapításánál nem lehet figyelembe venni az üzleti tevékenység 
jellegéhez kötődő olyan beruházásokat, amelyek a rendeltetésszerű használathoz nem 
feltétlenül szükségesek. 

(4) A helyiség vételárának megfizetése történhet: 

a) készpénzzel, vagy 

b) csereingatlannal, vagy 

c) készpénzzel és csereingatlannal. 

(5) A vételárat egy összegben vagy a vételár legalább 50 %-ának egyösszegű megfizetése 
után, havi egyenlő részletekben, a mindenkori infláció mértékével egyenlő kamattal és 
legfeljebb egy év alatt kell megfizetni. A teljes vételár vagy az első vételárrész befizetése az 
adás-vételi szerződés megkötésekor esedékes. 
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29. A lakás elidegenítés feltételei bérlő elővásárlási joga gyakorlásával 

36. § (1) Az elővásárlási jogot a jogosult - az Ltv. és e rendelet feltételei között - akkor 
gyakorolhatja, ha a Képviselő-testület a lakást, a helyiséget, az ingatlant, a tulajdoni hányadot 
elidegenítésre kijelölte. 

(2) A lakás értékesítésének szándékáról a tulajdonos önkormányzat írásban értesíti a lakás 
bérlőjét azzal, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló ajánlati kötöttségét 15 napig 
tartja fenn. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Ltv. 
rendelkezései az irányadóak. 
 

37. § (1) Az önkormányzat az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került 
lakóépületek elidegenítéséből származó bevételeit a számláját vezető hitelintézetnél vezetett 
számlán köteles elhelyezni. 
 

30. A lakások vételára  

 

38. § (1) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár a bérlő által a 
lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások igazolt értékével csökkentett 
beköltözhető forgalmi érték 100 %-a. 

(2) Ha a lakást nem az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a lakás értékesítése az 
önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott módon történik. 
 

31. A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények 

 

39. § (1) Az elővásárlási joggal rendelkező vevő, - kérelme alapján - a vételárat egy 
összegben, fizetheti meg.  

 

32. Értelmező rendelkezés  

40. § E rendelet alkalmazásában  

a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
jövedelmet, 

b) vagyon: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyont, 
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c) család: Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családot, 

d) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pont 1. szerinti közeli hozzátartozót, 

e) hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozót  

kell érteni.  
 

33. Vegyes rendelkezések 

41. § (1) A bérbeadó – a jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni 
mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek 
megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására 
jutottak. 
 

34. Záró rendelkezések 

42. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követőnapon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
levő ügyekre is alkalmazni kell. 

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet. 

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz. 
 

 

 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester             jegyző 
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1. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzati tulajdonú bérlakások 

 

 

 

 

      3  Gyógyszertási lakás 

 Béke utca 133/b      20000  

4. Rendőrség Béke 133/d     ingyenes használat  

5.  Rákóczi utca 22.      40000 Ft 

6.  Béke 133/d       20000 Ft 

7.  Hunyadi u.49.       15000 Ft 

 

2. melléklet a 14/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelethez  

A szükséglakások bérleti díjáról 

1.  Béke utca 75.   20000 Ft 

2.  Béke utca 85.   20000 Ft 

 

 

3. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

Ssz. Cím   
1. (volt TSZ iroda épülete) Csépa,Rákóczi utca 85 (hrsz.1288)  

 

 

A B C D E 

sorsz. cím ter. (m2) komfortfokozat nettó bérleti díj 
(Ft) 

1 Orv.rendelő feletti 
szolg. lakás. 97 komfortos 40000.- 

2 Orv.szolg. lakás 71 komfortos 30000.- 
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4. melléklet a   14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

A szociálisan rászorultak elhelyezésével kapcsolatos kérelmek értékelésének szempontjai 

 Pontszám: 

 

1.) Az igénylővel közös háztartásban élő kiskorú, vagy nappali 
tagozaton tanuló 

 hallgató nagykorú gyermekek száma 
 

a.) 1 gyerek 40  b.) 2 gyerek 60  c.) 3 gyerek 70  d.) 4 vagy több gyerek 80  2.) Csépai bejelentett lakóhely  a.) Születésétől kezdve vagy min. 30 éve Csépán lakik 20  b.) Min. 20 éve csépai lakos 15  c.) 15-20 éve csépai lakos 10  d.) 10-15 éve csépai lakos 8  e.)  5-10 éve csépai lakos 5  3.) Házassági vagy élettársi életközösségben él 20  4.) Gyermekét egyedül neveli 30  5.)  a.) Munkaviszonyban áll 40  b.) Nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül 40  c.) Tanuló, nappali tagozatos hallgató 10  d.) Egyéb, szolgálati jogviszonynak minősülő ellátásban 
részesül 40  
e.) Szolgálati jogviszonynak nem minősülő ellátásban 
részesül 20  
6.) Egy főre eső jövedelem 
a.) nyugdíjminimum 50 %-a (12.900,-Ft) – 20.000,- Ft                       50 
b.) 20.001 - 30.000,- Ft                       40 
c.) 30.001 - 35.000,- Ft                       30 
d.) 35.001 - 40.000,- Ft                       20 
e.) 40.001 - 45.000,- Ft                       10 
f.) 45.001 - 51.600,- Ft                        5    
g.) 51.600,- Ft felett 1  7.) A pályázó vagy az együtt költöző közül tartósan 
beteg, mozgáskorlátozott / fő 20  
8.) A pályázó, vagy házastársa, élettársa állami 
gondozott, állami nevelt volt / család 10  
9.) Családdal, rokonnal közös háztartásban él 10  10.) Albérletben lakik 20  
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1.) Az igénylővel közös háztartásban élő kiskorú, vagy nappali 
tagozaton tanuló 

 hallgató nagykorú gyermekek száma 
 

a.) 1 gyerek 40  b.) 2 gyerek 60  c.) 3 gyerek 70  d.) 4 vagy több gyerek 80  2.) Csépai bejelentett lakóhely  a.) Születésétől kezdve vagy min. 30 éve Csépán lakik 20  b.) Min. 20 éve csépai lakos 15  c.) 15-20 éve csépai lakos 10  d.) 10-15 éve csépai lakos 8  e.)  5-10 éve csépai lakos 5  11.) Névjegyzéken várakozó ( minden megkezdett év)  10  

 

A házastársak és élettársak közösen benyújtott kérelme értékelésénél a 2.) és 5.) pontok 
esetében az 1 személyre meghatározott maximum pontszámok felét lehet figyelembe venni. 

 

 

5. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

 

LBA-02 

Bérbevételi ajánlat 

 

A Kérelmező 
neve:...................................................................................................................................... 

Személyi igazolvány száma: ….......................................................................................... 

Anyja neve: 
….......................................................................................................................................... 

Születési hely: 
…............................................... idő…................................................................................. 

Családi állapota: 
…........................................................................................................................................... 
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Állandó bejelentett lakcíme: 
…........................................................................................................................................... 

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző 
címmel:...................................................…........................................................................... 

A lakásba vele együtt költöző személyek (a születési év és a rokonsági fok  

megjelölésével): 
…...............................................................................................................................................… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Munkahely neve, címe: 
….................................................................................................................................................. 

Foglalkozása, beosztása: 
…............................................................................................................................................... 

Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete: 
….............................................................................................................................................. 

Nettó havi 
átlagjövedelme*:..................................................................................................................... 

A vele közös háztartásban élők nettó havi 
átlagjövedelme*:..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

(* A 7. sz. mellékletben található jövedelemnyilatkozat alapján) 

A kérelmező csépai lakcímbejelentésének kelte (hány éve csépai állandó 
lakos):..................................................................................................................................... 

Egyéb, a bérbevételi ajánlat pontozásához szükséges információk: 

A pályázó vagy az együtt költöző közül tartósan beteg, mozgáskorlátozott / fő:……... 

A pályázó, vagy házastársa, élettársa állami gondozott, állami nevelt volt / család: 
…………...............................................................................................l............................... 

Családdal, rokonnal közös háztartásban él: …………………..........................………. 

Albérletben lakik: ……………………….....................................................................…… 



50 
 

 

Dátum: …............................................................. 

 

                                                                         
                      …...................................................... 

                                                                                                                       kérelmező 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

- Jövedelemnyilatkozat (munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén 
munkáltatói igazolást a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap részletes jövedelméről; 
nyugdíjszerű ellátás estetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az előző évi 
jövedelem összegéről) 

- A jelenlegi lakáskörülmények leírását (milyen lakásban, milyen minőségben, 
hányadmagával lakik stb.) 

- Vagyonnyilatkozat 

 

 

6. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

 

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, 5475, Csépa, Rákóczi utca 24. 

 

A kifüggesztés napja: ….................................. 

A levétel napja: …........................................... 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

az alábbi üres, önkormányzati tulajdonban álló helyiség hasznosítására 

1./ A pályázaton részt vehetnek: természetes és jogi személyek 
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2./ A helyiség: 
….................................................................................................................................... 

-  fekvési hely: …...................................... - alapterülete: …......................................... - 
rendeltetése: 

…............................ - az ingatlan kezelőjének neve és címe: Csépai GAMESZ 5475 Csépa, 
Hunyadi 16.) 

 

3./ A helyiségben folytatható tevékenység: 

….................................................................................................................. 

 

4./ A használat tartama: ….......................................................................... 

 

5./ A bérleti jog megszerzéséért fizetendő pénzösszeg alsó határa: 
….................................................. 

 

6./ Pályázati ajánlatot csak az nyújthat be, aki a helyiségben folytatni kívánt tevékenység 
gyakorlásához szükséges hatósági engedélyekkel, illetőleg annak megadását kilátásba helyező 
hatósági nyilatkozattal rendelkezik. 

 

7./ A pályázati ajánlatot írásban a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell 
benyújtani Csépa, Rákóczi utca 24 szám alá. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a./ a pályázó nevét és címét, valamint a tevékenységének megnevezését, 

b./ az általa tervezett felhasználás célját, 

c./ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 

     A helyiség megtekinthető a helyszínen: …........................................... nap …................ 
órakor 
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9./ Több pályázat beérkezése esetén versenytárgyalást …....... számú szobájában tartok. 

 

10./ Felhívom a figyelmet arra, hogy a pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki 
a pályázati ajánlatát az elhelyező hatósághoz az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta. 
Magánszemély személyesen, vagy igazolt meghatalmazottja útján vehet részt a pályázati 
tárgyaláson. 

 

11./ A helyiség használati jogát a pályázati tárgyaláson részt vevő igénylők közül az szerzi 
meg, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a pályázati tárgyalás során, a legmagasabb 
bérleti jog megszerzéséért fizetendő pénzösszegre tett ajánlatot. 

 

12./ Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt bejelenti, hogy a 
helyiséget nem kívánja használatba venni, vagy azt az előírt határidőben nem veszi 
használatba a helyiséget a pályázati tárgyalás második helyezettjének kell felajánlani. 

 

13./ Ha az előbbi pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból 
következett be, az általa a pályázati tárgyaláson a bérleti jog megszerzéséért ajánlott összeg 
5%-ának megfelelő eljárási költséget kell fizetnie. 

 

 

Csépa, 20... …............. ….... . 

 

 

                                                                                              …......................................... 

                                                                                                       polgármester 
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7. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

JNY-02 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok 

 1. Igénylő (kérelmező) neve: 
…................................................................................................... 

 2. Bejelentett lakóhely címe: …................................................................................................... 

 3. Tartózkodási hely címe: 
…....................................................................................................... 

 4. A kérelmezővel egy családban élők száma: …............................ fő 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

 

A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban élő személyek felsorolása: 

 

 

             Neve                                     Születési ideje                          Kapcsolata a kérelmezővel 

 

 

Csatolandó mellékletek: 

- munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a 
kérelem benyújtását megelőző 3 hónap részletes jövedelméről 

-  nyugdíjszerű  ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az előző évi 
jövedelem összegéről 
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A jövedelem típusa A kérelmező 
jövedelme 

A közeli 
hozzátartozó 
jövedelme (a 
hozzátartozó 

megjelölésével) 

Forintban 
összesen 

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem, alkalmi munkavégzésből 
származó jövedelem, táppénz 

   

2. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások(saját jogú 
öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, 
rendszeres szociális járadék stb.) 

   

3. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások(GYED,GYES,GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás stb.) 

   

4. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb 
szervek által folyósított egyéb rendszeres 
pénzbeli ellátás(munkanélküli járadék, 
fogyatékossági támogatás, rendszeres 
szociális segély, ápolási díj, időskorúak 
járadéka stb.) 

   

5. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem    

6. Egyéb (pl. ösztöndíj)    
A család havi nettó jövedelme összesen    

 

A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az előző 3 hónap 
átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével. 

 

A család összes havi nettó jövedelme …................................. Ft, ez alapján az 1 főre jutó havi 
nettó jövedelem: ….......................................... Ft/hó. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: …..................... év …...........................hó …...............nap 
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                                                                                                    …............................................ 

                                                                                                                      igénylő 

 

…................................................................................................................................................ 

                                             cselekvőképes hozzátartozók aláírásai 

 

 

8. melléklet a  14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

 

VNY-02 

VAGYONNYILATKOZAT 

A) Személyi adatok: 

1. Igénylő neve (születési név is): …........................................................................................... 

2. Anyja neve: …......................................................................................................................... 

3. Születési helye, ideje: …......................................................................................................... 

4. Igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: …........................................................ 

 ….............................................................................................................................................. 

B) Vagyoni adatok: 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon: 

 Címe: …................................................................................................................................... 

 Ingatlan alapterülete: …............................ m², tulajdoni hányad: …....................................... 

 Szerzés ideje (év): …................................ 

 Becsült forgalmi érték (településen szokásos forgalmi érték): …....................................... Ft 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek tulajdon: 
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  Címe: …............................................................................................................... 

  Ingatlan alapterülete: …........................... m² , tulajdoni hányad: ….................. 

  Szerzés ideje (év): …............................... 

    Becsült forgalmi érték (településen szokásos forgalmi érték): …...................Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdon megnevezése (üzlet, 
garázs, műhely stb.): 
…......................................................................................................................... 

  Címe: ….................................................................................................................................. 

  Ingatlan alapterülete: …........................... m², tulajdoni hányad: …....................................... 

    Szerzés ideje (év): …............................... 

    Becsült forgalmi érték (településen szokásos forgalmi érték): …........................................Ft 

4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): 

    Megnevezése: …...................................................................................................................... 

    Címe, helye: …........................................................................................................................ 

    Ingatlan területe: …................................... m², tulajdoni hányad: …...................................... 

  Szerzés ideje (év): …............................... 

    Becsült forgalmi érték (településen szokásos forgalmi érték): …........................................Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű 

a) személygépkocsi típusa: …............................................... rendszáma: …............................... 

  szerzés ideje: …............................................ 

  becsült forgalmi értéke (kor, állapot szerint): …............................................ Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz: 

    típusa: …........................................................ rendszáma: ….............................. 

    szerzés ideje: …............................................ 

  becsült forgalmi értéke (kor, állapot szerint): …............................................ Ft 
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2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg: 

    pénzintézet megnevezése: ….............................................................................. 

  Betétkönyv száma: …................................... pénzösszeg: …......................... Ft 

3. Készpénz összege: …................................................ Ft 

4. Értékpapír összege: …............................................... Ft 

5. Egyéb ingóság értéke: …........................................... Ft 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő személyes adatok felhasználásához, 
kezeléséhez az eljárás során. 

 

 

Kelt: …...................... év ….............................. hó …........... nap 

 

 

                                                                                                 …................................................ 

                                                                                                                             aláírás 

 

 

9. melléklet a 14/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelethez 

                                                                                                                                 KLT-01 

K É R E LE M 

     lakbértámogatáshoz 

 

1. A lakbértámogatást kérelmező bérlő neve: 
…................................................................................ 

Születési neve: 
…........................................................................................................................... 
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Anyja neve: 
…................................................................................................................................ 

Születési hely, idő: 
…..................................................................................................................... 

Lakás címe: 
…................................................................................................................................ 

Lakás komfortfokozata: 
…............................................................................................................. 

Havonta fizetendő lakbér: 
….......................................................................................................... 

2. A lakásban jogszerűen lakó személyek: 

Név                                          Születési hely, idő                             Jogcím (rokonság) 

                                                                                                                   megjelölése 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

…...................................................................................................................................................
...... 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
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Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén a támogatásból kizárnak. 

 

Jövedelmi viszonyaimban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelentem. 

 

Hozzájárulok személyes adataim felhasználásához a lakbértámogatási kérelemmel 
kapcsolatos eljárás során. 

 

Csépa, 20........ év …....................................... hó …................ nap 

 

 

                                                                                                 …................................................ 

                                                                                                          kérelmező aláírása 

 
 

V. Napirend 
 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető :Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága jelezte, hogy 
Csépa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő két kormányzati 
funkció megnevezése nem pontos, ezért szükséges annak javítása a következők szerint: 
 
016010 "Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választással kapcsolatos tevékenység" 
helyett 
016010 "Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek" 
 
06020 "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás" 
helyett 
06020 "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" 
 
Fialka György polgármester: megkérdezem, van-e még valamilyen hozzáfűzni való, vagy 
kérdés? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a rendelet tervezetet. Megállapítom, 5 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. 
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 Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

15/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelet  
 

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. 
 

2.§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2019. június  
 
 
 
 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet hatályba lépésének napja: 
 
 
 
2019. június  ……. 
 
 
 
 Dr. Hoffmann Zsolt 
              jegyző 
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1. számú melléklet a 15/2019.(VI.20.) 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 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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   
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 
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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 
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 
   

 
 

 
VI. Napirend 

Előterjesztés Tiszaug Község Önkormányzattal és a Berecz Skolasztika Szociális 
Intézménnyel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az önkormányzati konyhánk zárva tart felújítási 
munkálatok miatt. A tiszaugi Önkormányzattal  és a Berecz Skolasztika Szociális 
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Intézménnyel megállapodást kötöttünk 571 Ft térítési díjra. A vásárolt élelmiszer 741 
FT/adag, melyek Lakitelekről fogunk vásárolni.  Szelevény község Tiszasasról fogja hordani 
ez idő alatt az ételt. Az intézményekkel egyeztettünk. 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat kérem a testületet a tiszaugi 
önkormányzatra vonatkozó határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni! Megállapítom, 
hogy  5 igen szavazattal a a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 

 
175/2019.(VI. 19.) határozat 

 
Az Önkormányzati Konyha és a Tiszaug Község Önkormányzatával kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a csépai Önkormányzati 
Konyha (5475 Csépa, Béke utca 167.) valamint a Tiszaug Község Önkormányzata (székhely: 
6064 Tiszaug Rákóczi u. 51), közötti közszolgáltatási szerződés módosítását, mely a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Felelős: Tiszaug Község Önkormányzat polgármestere 
 Önkormányzati Konyha intézményvezetője 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesülnek:         -  Képviselő-testület tagjai 

- Tiszaug Község Önkormányzat polgármestere 
- Önkormányzati Konyha mb. vezetője 

 
 
 

2.számú melléklet 
 

Alkalmazandó nettó nyersanyagnorma: 
 
 
Óvodai tízórai: 68,- Ft/adag 
Óvodai ebéd:      159,- Ft/adag 
Óvodai uzsonna:  68,- Ft/adag 
 
Óvoda összesen:297,- Ft/adag 
 
 
Óvodai diétás étrend (vásárolt): 
 
Óvoda tízórai: 148,- Ft/adag 
Óvodai ebéd: 344,- Ft/adag 
Óvodai uzsonna: 148,- Ft/adag 
 
Óvoda összesen:  591,- Ft/adag 
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Szünidei gyermek ebéd: 283,- Ft/adag  
 
 
A fenti árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! 
 

3. számú melléklet 
 

Fizetendő bruttó térítési díj: 
 
Óvodai tízórai: 135,- Ft/adag 
Óvodai ebéd:        314,- Ft/adag 
Óvodai uzsonna:  135,- Ft/adag 
 
Óvoda összesen: 584,- Ft/adag 
 
 
Óvodai diétás étrend (vásárolt): 
 
Óvoda tízórai: 300,- Ft/adag 
Óvodai ebéd: 700,- Ft/adag 
Óvodai uzsonna: 300,- Ft/adag 
 
Óvoda összesen:  1300,- Ft/adag 
 
 
Szünidei gyermek ebéd: 570,- Ft/adag  

 
a leállás ideje alatt (2019.07.22-2019.08.14) 741 Ft/adag. 
 
A fenti árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! 
 

Előterjesztés Tiszaug Község Önkormányzattal és a Berecz Skolasztika Szociális Intézménnyel 
kötött közszolgáltatási szerződések módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető :A közétkeztetés ellátása közszolgáltatási szerződés 
keretében történik a két intézmény a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye 
(óvodai intézményi és szünidei gyermekétkeztetés) és a Berecz Skolasztika Szociális 
Intézmény (bentlakás és szociális étkeztetés) valamint a csépai Önkormányzati Konyha 
között. 
 
Az Önkormányzati konyha felújítás miatti bezárásának, leállásának ideje alatt vásárolt 
étkezéssel tudja ellátni a szerződésben vállalt kötelezettségét. A vásárolt étkezés árai 
magasabbak az Önkormányzati konyha árainál (az állami támogatás összegénél), ezért 
szükséges a szerződések módosítása 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat kérem a testületet a Berecz 
Skolasztika Szociális Intézménnyel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának 
jóváhagyására határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni! Megállapítom, hogy  5 igen 
szavazattal a a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
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176/2019.(VI.19.) határozat 
 
Az Önkormányzati Konyha és a Berecz Skolasztika Szociális Intézménnyel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a csépai Önkormányzati 
Konyha (5475 Csépa, Béke utca 167.) valamint a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 
(székhely: 064 Tiszaug, Rákóczi u. 49.) közötti közszolgáltatási szerződés módosítását, mely 
a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős:  Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményvezetője 
  Önkormányzati Konyha intézményvezetője 
Határidő:  azonnal 
 
Erről értesülnek:         -    Képviselő-testület tagjai 

- Képviselő-testület Tiszaug 
- Berecz Skolasztika Szociális Intézmény vezetője  
- Önkormányzati Konyha mb. vezetője 

 
 

2. számú melléklet 

 
Az alkalmazandó nettó nyersanyagnorma: 
 
 
 
Szociális étkeztetés ebéd:  331.-Ft/adag 
 
Idős egész napos ellátás: 732.-/nap/adag  

 

Felnőtt ebéd  

(vendég, dolgozói stb.): 331.-Ft/adag 

 

Fenti árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! 

 

3.számú melléklet 

Fizetendő bruttó térítési díj : 

Szociális étkeztetés ebéd:  655.-Ft/adag 
 
a leállás ideje alatt vásárolt étkezés 755,- Ft/adag 
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Idős ellátás egész napos:   

reggeli:  262,- Ft/adag 

tízórai: 218,-Ft/adag 

ebéd: 505,- Ft/adag 

uzsonna: 218,- Ft/adag 

vacsora: 245,-Ft/adag 

Összesen: 1.448.-/nap/adag 

Idős ellátás egész napos a leállás ideje alatt (2019.07.22-2019.08.25) vásárolt étkezés   

reggeli:  262,- Ft/adag 

tízórai: 218,-Ft/adag 

ebéd: 755,- Ft/adag 

uzsonna: 218,- Ft/adag 

vacsora: 245,-Ft/adag 

Összesen: 1.698.-/nap/adag 

 

Felnőtt ebéd  

(vendég, dolgozói stb.): 655.-Ft/adag 

A leállás ideje alatt (2019.07.22-2019.08.25) vásárolt étkezés  875,- Ft/adag 

 

Fenti árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! 

VII. Napirend 
Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés támogatására 

 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Mint ismeretes az Önkormányzat sikeresen pályázott az 
Önkormányzati konyha felújítására.  
A felújítás részbeni idejére, a feladatok zavartalan ellátására, 2019.07.22-2019.08.25-ig, 
szükséges a konyha leállása. 
A leállás ideje alatt a nyári szünidei gyermekétkeztetést vásárolt étkeztetéssel biztosítja a 
konyha. 
A vásárolt étkezés árai magasabbak (741,-Ft/adag) az Önkormányzati konyha árainál (az 
állami támogatás összegénél 570,- Ft/adag). Ez az Önkormányzat számára 529.600,-Ft 
többletkiadást jelent.  



67 
 

A szünidei gyermekétkeztetés az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat, ezért  
kérem, a Képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslat alapján járuljon hozzá a nyári 
szünidei gyermekétkeztetés támogatásához, a szociális keret terhére. 
 
Fialka György polgármester: Megállapítom, hogy  5 igen szavazattal a a testület egyhangúlag 
jóváhagyta a javaslatot. 
 
 
177/2019.(VI. 19.) határozat 
a nyári szünidei gyermekétkeztetés támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyva hogy a nyári szünidei 
gyermekétkeztetésre 529.600,-Ft összegű támogatást biztosít a pénzbeli és szociális ellátás 
terhére. 
 
Erről értesülnek:         -  Képviselő-testület tagjai (helyben) 

- KKÖH Kunszentmárton számviteli osztályvezető 
- Számviteli osztály Csépa 
- Önkormányzati Konyha mb. vezetője 

VIII. Napirend 
Előterjesztés Balatonszárszói üdülők üzemeltetéséről 
 
Fialka György polgármester: ez évben duplája a megrendelt vendégéjszakák száma a szárszói 
üdülőnkben. Eddig az „Alapítvány Csépa Községért” üzemeltette, de a papír az önkormányzat 
nevére szólt. Mivel az önkormányzatnak a bevétele növekedhet, ami ÁFA mentes, az 
önkormányzatnak hátránya nem származik, ha az üzemeltetés is visszakerül hozzá. A 
működési engedély az ő nevére szól, az idegenforgalmi adót eddig is az önkormányzat fizette. 
Nyomon követhetőbbé, egyszerűbbé válik, nem kell elszámolni és elszámoltatni. 
2019. január 01-től nincs üzemeltetője a balatonszárszói nyaralóknak. A balatonszárszói 
nyaralók számlái rendezést igényelnek, a villamos energia számlák a Csépai GAMESZ nevére 
szólnak, még a vízdíj, hulladékszállítás, az internet és kábel tv számlák az Alapítvány nevére 
Kérem, aki jóváhagyja a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 
178/2019.(VI.19.) határozat 
balatonszárszói üdülők üzemeltetéséről 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete jóváhagyja, hogy a tulajdonában lévő 
Balatonszárszói üdülők üzemeltetését az önkormányzat biztosítsa: 
 
1./ Balatonszárszói 972/4 hrsz-ú 3256 m2 nagyságú kivett lakóház-udvar-gazdasági épület 
megjelölésű, természetben a Balatonszárszó, Kültelek u. 15. szám alatti belterületi 
házasingatlanon fennálló 847/3194 tulajdoni hányad.  
A tulajdoni hányad tulajdonlása a természetben elkülönült 822 m2 terület nagyságú épület és 
udvar megjelölésű ingatlanban testesül meg.  
2./ Balatonszárszói 972/4 hrsz-ú lakóház-udvar-gazdasági épület megjelölésű 3256 m2 
nagyságú természetben a Balatonszárszó, Kültelek 15. szám alatti /Postacím: 8624 
Balatonszárszó Gesztenye u. 12/a/ belterületi ingatlanon fennálló 1559/3194 tulajdoni hányad. 



68 
 

A tulajdoni hányad tulajdonlása a természetben elkülönült 1653 m2 terület nagyságú 2 épület 
és udvar megjelölésű ingatlanban testesül meg.  
3./ Az 1 és 2 pont vonatkozásában a közüzemi díjak átírásáról gondoskodni kell (E-On Zrt, 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális 
Zrt., Balaton Security Bt., Magyar Telekom Nyrt., Szigeti Ernő e.v.). 
Felelős: Fialka György, Pintér Kászló, Kiss Magdolna 
Határidő: azonnal 
 
4./ A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alapítvány Csépa Községért 
Alapítvány részére 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít (2019 évben kifizetett 
számlák megtérítésére) az általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Fialka György,  
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Csépa Kiss Magdolna Vezető 
  2./ Csépai GAMESZ  
  3./KKÖH számviteli osztály 

 4./ Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
 5./ NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. 
 6./ Balaton Security Bt. 
 7./ Magyar Telekom Nyrt. 
 8./Szigeti Ernő e. v. TV szerviz díj 2019. 
 9./ E-On Zrt 

  10./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
 

IX. Napirend 
Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 
Fialka György polgármester: második félévi munkatervünk határozati javaslatát szavazásra bocsátom, 
mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem merült fel. Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal 
jóváhagyta második félévi munkatervét. 
 
179/2019. (VI.19.) határozat 
CSÉPA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
2019. év II. félévi munkatervére 
 
 
 
 A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Képviselő-
testület az előre meghatározható feladatok időbeni előkészítése, a döntések megalapozása érdekében 
féléves munkatervet készít. 
 
A munkaterv tervezetének összeállításánál - amelyhez egyébként nem érkezett előzetes javaslat sem a 
képviselők, sem a bizottságok, sem a polgármesteri hivatal részéről – elsődleges szempontként vettük 
figyelembe az önkormányzat részére jogszabályban előírt kötelező napirendeket, továbbá a képviselő-
testület feladat-és hatáskörébe tartozó időszerű témákat. Az ütemezett főbb napirendi keretek 
bizonyosan kiegészülnek majd egyéb aktuális, testületi döntést igénylő előterjesztésekkel. 
 
A javaslatok egy részét a képviselő-testület bizottságainak is ajánljuk megtárgyalásra a községi 
döntések jobb szakmai előkészítése érdekében. 
 
___________________________________________________________________________ 
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2019. szeptember 18. (szerda) 15 óra /  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Előterjesztés a 2019. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
3./ A Képviselő testületi tagok beszámolója a 2014-2019. évi ciklusban végzett 

tevékenységről 
             Beszámol:Képviselő testület tagjai egyénileg 
 
4./ Beszámoló az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről, gazdasági 

helyzetéről 
Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

 
5./ Beszámoló a Vackor Művészeti Óvoda szakmai tevékenységéről, gazdasági  helyzetéről 

Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 
 

6./ Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda 2019-2020. nevelési év munkatervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 
 

7./ Előterjesztés a 2019. évi önkormányzati választások lebonyolításához támogatására 
        Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
 
2019.                                         Művelődési Ház Csépa 
 
Alakuló ülés  
1./ Választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízó levelek átadása 
 
2./ Települési képviselők eskütétele 
 
3./ Polgármester eskütétele 
 
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
5./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
6./ Alpolgármester megválasztása 
 
7./ A polgármester illetményének, továbbá az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak 
megállapítására. 
 
Előterjesztő : képviselő-testület korelnöke. ill. Polgármester 
 
 
 
2019. november 20. (szerda) 15 óra  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: polgármester 
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2./ Előterjesztés 2020. évi költségvetési koncepcióra 
 Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Előterjesztés I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 
 
4. Beszámoló a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásáról 
 Előterjesztő: Légrádiné Czibulya Piroska intézményvezető 
 
5. Beszámoló a Csépai GAMESZ tevékenységéről, gazdasági helyzetéről 
 
  
2019. december 17. (szerda) 17 óra (KÖZMEGHALLGATÁS) 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények 

felújítási munkálatainak üteméről 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére 
  Előterjesztő: polgármester 
 

II. 
Szervezési feladatok 

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

példányban el kell helyezni, 
 a lakosságra vonatkozó döntések, információk, hirdetés útján kerülnek nyilvánosságra 

/hirdetőtáblák, Csépai napló/ 
 

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

hivatalán keresztül tartja fent, 
 a fenntartó önkormányzat felé beszámolási kötelezettség áll fenn az intézmények részéről. E 

kötelezettségüket az önkormányzat munkaterve szerinti ütemezésben teljesítik. 
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 az időszerű kérdések, problémák megbeszélésére, a szükséges egyeztetések végrehajtására, a 
polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint az intézményvezetők részvételével 
értekezlet kerül összehívásra,  

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

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

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

illetékes szervezetek, szervek testületi ülésen adnak tájékoztatást, 
 

C s é p a, 2019. június 
 
 
         Fialka György 
           polgármester 
 
 
 

X. Napirend 
Előterjesztés bölcsődei férőhely kialakítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Csépa Község Önkormányzata Széchenyi 2020-TOP-
1.4.1-19 intézkedés keretében új bölcsődei férőhelyek kialakítására pályázatot kíván beadni. 
Az irányító hatóság tájékoztatása szerint a TOP éves fejlesztési keret módosításának 
előkészítéséhez előzetesen bekérte településünkről is a tervezett bölcsődei férőhely létszámát. 
Az Intézményvezető Asszonnyal valamint Polgármester Úrral történt egyeztetés után a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési Iroda felé 7 fő 
létszámban jelöltük meg a tervezet férőhelyek számát.  
A projekt előkészítése során előkészültek az intézmény átalakítási tervei, az építéshez 
szükséges árazott tervezői költségvetés, és az építési tervdokumentáció. Az elkészült 
dokumentumokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népegészségügyi és Tisztiorvos felé 
továbbítottuk engedélyeztetésre. Az építési beruházás előkészítése során a tervezővel 
valamint a Népegészségügyi Szolgálat illetékes ügyintézőjével egyeztettünk ezért várhatóan a 
végleges engedélyeztetésnek akadálya nem lesz. A költségvetés áttanulmányozása során több 
kiegészítést találunk szükségesnek, ezért a költségvetés összege (18.726.260 Ft) nem 
tekinthető véglegesnek 
 
Pintér László gamesz vezető: építési vonatkozásban a költségetés 18.700.000 Ft-ot tartalmaz. 
Nem tartalmazza elektromos hálózat felújítást, fűtéskorszerűsítést. Szeptember, vagy október 
a pályázat beadási határidő. 3,5 millió forintot bútorzatra, játékokra ajánlatot kaptunk. Az 
árajánlat érvényességi ideje 5-6 hónap.  
 
Fialka György polgármester: 1,5 éves határidőt határoztunk meg. Ne hozzunk most döntést, 
akkor amikor tudjuk mennyi a szám. Elvi egyezőség van, amikor a pályázati anyag elkészül, 
akkor döntsön a testület az összegszerűségről is. 
 

XI. Napirend 
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető: iparűzési adó előlegre 3,4 millió forintot kellene visszafizetnünk 
az előző évi bevétel alapján. Ezért kérjük, hogy a testület hagyja jóvá, hogy a 2018. évi C. törvény 
alapján, rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen költségvetési támogatást nyújtsunk be. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben egyetért a testület azzal, hogy önkormányzatunk rendkívüli 
önkormányzati támogatást nyújtson be, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
 
180/2019. (VI.19.) határozat 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 3. számú melléklet Helyi Önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai I. működési célú támogatások 10. pontja alapján települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása jogcím szerinti 
támogatási igényt nyújt be. 
Határidő:  2019.augusztus 15.  

Felelős:    Fialka György  polgármester 
                Berényi Veronika kirendeltségvezető 

Erről értesül: 
1/ Magyar Államkincstár 5000 Szolnok Magyar utca 8. 

2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 

4/ Képviselő-testület (helyben) 
 

XII. Napirend 
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. december 12-én 
megállapodást kötött Önkormányzatunkkal könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. 

 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A szolgáltatásnyújtás módjáról rendelkező 
39/2013.(V.31.) EMMI rendelet 7. §. (5) bekezdése alapján „a megyei könyvtár a KSZR által 
az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a 
kistelepülési önkormányzat számára” 
E törvényi kötelezettség teljesítése érdekében Csépa községben a KSZR keretében 2018-ben 
nyújtott szolgáltatásokról a tájékoztatót megkaptuk. 

 
Fialka György polgármester: van-e kérdésünk, véleményünk, amennyiben nincs kérem, 
kézfelnyújtással szíveskedjen jelezni a tájékoztató elfogadását! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 

 



73 
 

181/2019. (VI.19.) határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
tájékoztatójának jóváhagyásáról 

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
A Képviselő- testület megköszöni, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
tájékoztatását és munkáját. 

 
Erről értesül: 

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

 
Fialka György polgármester: Egy előző napirendi pontban döntés született az üdülők 
önkormányzati üzemeltetéséről. Ezért szükséges az alkalmazott térítési díjakról is döntést 
hoznunk.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: úgy emlékezem, a csépai lakosok üdülési kedvezménye 50 
% volt, milyen oka van, hoy 25 %-ra csökkent? Az ágynemű mosására számoljunk fel díjat! 
 
Pintér Csaba képviselő: minden év februárjában tárgyaljunk a kedvezményekről és díjról 
 
Fialka György polgármester: a díjtételeken nem változtattunk, a kedvezményeken kellett 
változtatni. Kérem a határozati javaslat jóváhagyását! Megállapítom, 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 
182/2019.(VI.19.) határozat 
balatonszárszói üdülők térítési díjáról  
 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete jóváhagyja, a tulajdonában lévő 
Balatonszárszói üdülők térítési díját az alábbiak szerint: 
 
I. Balatonszárszó, Gesztenye u. 15.  Tiszavirág üdülő „A” épület 
 

(1) Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek 
a) 0-3 éves korig díjtalan 
b) 3-18 éves korig  1.400 Ft/fő/éjszaka 
c) 18 év felett  1.700 Ft/fő/éjszaka +IFA 

(2) Kedvezmények mértéke az (1) bekezdésben felsorolt alap díjtételekből (IFA nélkül): 
a) 3-18 éves korig a települési iskola, óvoda által szervezett táboroztatás esetén:75% 
b) Csoportos táboroztatás esetén minden befejezett 10 fő után egy fő kísérő részére 

díjtalan.  
c) települési lakos és civil szervezet tagjai részére: 25% 
d) a 6 napot meghaladó igény esetén: 20%  
e) megjegyzés: a kedvezményeket egy jogcímen lehet igénybe venni 

 
II. Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a Tiszavirág üdülő „B” épület 
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(1) Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek az 1-3 számú szobára: 
 

a) 0-3 éves korig     díjtalan 
b) gyermek 3-18 évig   2.000 Ft  /fő/éjszaka 
c) felnőtteknek (18 év felett)  3.000 Ft /fő/éjszaka+IFA 

 
(2)  Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek a 4-18 számú szobára: 
 

a) 0-3 éves korig     díjtalan 
b) 3-14 éves korig    1.700 Ft / fő/ éjszaka 
c) 14-18 éves korig    2.000 Ft / fő/ éjszaka 
d) felnőtteknek (18 év felett)  2.500 Ft/fő/ éjszaka 

 
(3) Kedvezmények mértéke az (1) és (2) bekezdésben felsorolt alap díjtételekből (IFA 
nélkül): 

a) Öcsödi MTVSZ tagjai részére       10 % 
b) Csépai állandó lakóhellyel rendelkező felnőtt és gyermek részére  25 % 
c) 20 fő feletti csoportok részére 500 Ft/fő/éjszaka, minden befejezett 10 fő után egy 

fő kísérő részére díjtalan. 
d) 6 napot meghaladó igény esetén 20% kedvezmény adható 
e) Megjegyzés: kedvezményeket egy jogcímen lehet csak igénybe venni 

 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ KKÖH pénzügyi csoport 
  

Fialka György polgármester: szociális keretünk terhére 100 m3puha fa van és 100 m3 kemény 
fát szeretnénk vásárolni. A szállítási költség az eddigieknél alacsonyabb. 1 m3 10-11 q körül 
van. Kedvező az árajánlat 2700 ft/q. Az ideszállítással együtt a szociális keret erre lehetőséget 
biztosít. A NEFAG Kőrösmaros Vidéki Telephelyéről tudjuk vásárolni. A tavalyi 
mennyiségről van szó.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: nem tudom elképzelni, hova lesz betárolva. Az a kérésem, 
a gamesz tolólapozza el az udvart, ahova letesszük a fát. 
 
Fialka György polgármester: a szociális keret terhére szociális fa vásárláshoz a testület 
hozzájárulását kérem a határozati javaslat szerint. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a határozati javaslatot. 
 
183/2019.(VI.19.) határozat 
tűzifa vásárlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 100 m3 kőris tűzifa vásárlását hagyja 
jóvá, a 2019. évi szociális keretünk terhére, melynek összege 2.700.000 Ft.  
A tűzifa kiosztása a 13/2019.(VI.20.) a szociális rászorultságtól függő pénzben és 
természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 
önkormányzati rendelet alapján történik.  
 
Erről értesül:   1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2./ KKÖH-számviteli osztály-Ksztm 
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  3./ KKÖH-számviteli osztály-Csépa 
 
Fialka György polgármester: Harmati Mónika lakásbérleti kérelme van előttünk. 
 
Pintér Csaba képviselő: az orvosi rendelő melletti lakást szeretnék kibérelni, amennyiben van 
lehetőség rá, a tervük CSOK-ra megvásárolni a későbbiekben a településen lévő ingatlant. 
Befogadó nyilatkozatot az atyától valószínűleg kapnának, mert ott dolgoznak.  
 
Antal András diakónus: saját tulajdonú lakással rendelkeznek, egy zsák faluban, ahonnan ki 
akartak mozdulni. Ezért befogadó nyilatkozatra szükségük nincs, oda visszamehetnek. Ők 
Csépán akarnak letelepedni két gyermekükkel. 
 
Fialka György polgármester: egy év határozott időtartamra adjuk ki az ingatlant, a 
meghatározott díjtétellel. Aki elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon, megállapítom a 
testület 5 igen szavazattal hozzájárult az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásához. 
 
184/2019.(VI.19.) határozat 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat egy év határozott időtartamban bérbe adja a Csépa Béke u. 
133/d szám alatti ingatlant Harmati Mónika és családja részére. 
A bérleti szerződés megkötésével Fialka György polgármestert bízza meg a testület 
 
Erről értesül: 1./ Harmati Mónika Csépa Plébánia 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH pénzügyi csoport 
 
 
Fialka György polgármester: A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívással élt a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratával kapcsolatban. A korábbi 
bejegyzési kérelmünk érvényesítéséhez szükséges az alapító okirat minta és jogszabályok 
változásából (elnevezések változtak) adódó változások átvezetése is. A módosítás ennek 
megfelelően érdemi új változást nem tartalmaz. Kérem a testület hozzájárulását az alapító okirat 
módosítására a határozati javaslat szerint. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 
185/2019.(VI.19.) határozat 
a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

1.) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Ksz/5904/2019. számú alapító okiratot módosító okiratát és 
Ksz/5904-2/2019. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
a melléklet szerint elfogadja. 

2.) Az Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015.február 12. napján kelt Alapító Okiratát visszavonja. 

3.) A Képviselő-testület a 35/2015.(II.12.) számú határozatot visszavonja. 
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Erről értesül: Képviselő-testület 
KKÖH Szervezési és Humánpolitikai Osztály 
KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
 
 

Fialka György/                                       /Dr. Hoffrnann Zsolt 
    polgármester          jegyző 

 
 
 
Fialka György polgármester: tájékoztatom a testületet, várható a helyettesítő védőnőnk 
távozása is, mivel Öcsödön egyedül fogja ellátni feladatát a jövőben. Az álláshelyet meg kell 
pályáztatnunk. 
 
Érkezett a temető üzemeltetésére pályázat, amely nem tartalmaz olyan dolgokat, amelyeket a 
testület megtárgyalhatna. Írásos beadott pályázatot kértem, mely nem érkezett meg. 
 
Antal András diakónus: a harangláb karbantartása halaszthatatlan. 
 
Pintér László gamesz vezető: egyszer meghúztuk már a csavarokat, újra megnézzük. 
 
Fialka György polgármester: mai ülésünk végére értünk, a testület zárt ülésen folytatja rövid 
szünet után munkáját.   
 

kmf. 
 
 
 

 
         Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 

polgármester      jegyző 


