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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. július 17-én megtartott soron kívüli ülésén 
Csépa  Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester   

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő  
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 

 
 

igazoltan távol van:  Kovácsné Németh Mária képviselő 
 Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Kovácsné Németh Mária igazoltan van távol. Határozatképesek vagyunk, 6 fő jelen van. 
Van-e más napirendi pontra javaslat?  
Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
218/2019.(VII.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. július 17-ei soron kívüli ülés 
napirendjeit az egy napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
benyújtására javaslat 

 

Fialka György polgármester: 2019. július 09-én megjelent a Belügyminisztérium pályázati 
kiírása, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról. 

A Képviselő-testületnek határozatban dönteni kell a pályázat beadásáról. Az elmúlt évben 234 
m3 tűzifát pályáztunk meg és ehhez kaptunk 4.457.700,- forint állami támogatást. A 
megvalósításhoz biztosított önkormányzati önerő a szállítási költség viselése volt, amely 
összeg tavaly 1.040.131,- Ft volt.  
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Javaslom a  Tisztelt Testületnek hogy a pályázat keretében 350 m3 kemény lombos tűzifa 
vásárlásához igényeljünk támogatást 6.300.000 Ft + ÁFA értékben. 

Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, jelezze, aki elfogadja 
a javaslatot! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot a pályázat 
benyújtására. 

 
219/2019.(VII.17.) határozat 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri 
pályázat keretében 350 m3 kemény lombos tűzifa vásárlásához igényel 6.300.000 
forint+ÁFA támogatást. 
 
Mint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
szóló 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti jelentős 
munkanélküliséggel sújtott település, az önkormányzat önerő biztosítása nélkül nyújtja 
be pályázatát, azonban a tüzelőanyag szállítási költségeit – ideértve annak a 
rászorulókhoz való eljuttatást is – , az önkormányzat a szociális ellátások terhére 
biztosítja. 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a pályázat beadásának, a tüzelőanyag 
beszerzésének, valamint szétosztásának megszervezésével. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

II. Napirend 
Előterjesztés 93/2019.(III.20.) határozat módosítására 
 
Fialka György polgármester: A takarékszövetkezet megvásárlásának szándékáról, a vételár 
összegéről döntöttunk. Azonban, a határozat nem tartalmazta a költségvetési fedezetet, ezért a 
határozat módosítására teszek javaslatot.  
A 2019. évi költségvetésünk általános tartalékának terhére történjen a vételár kifizetése! 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, jelezze, aki elfogadja 
a javaslatot! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot a 
93/2019.(III.20.) határozat módosítására. 

 

220/2019.(VII. 17.) határozat 
93/2019.(III.20.) határozat módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete ajánlatot tesz a Csépa, Béke u. 118/a szám 
alatti ingatlanra (volt takarékszövetkezet), vételárként 2 millió forintot jelöl meg. 
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A felek által meghatározott vételárat, 2 millió Ft-ot a 2019.évi költségvetés általános tartalék 
terhére biztosítja.  
 
Az ajánlat tétellel és az adásvételi szerződés megkötésével Fialka György polgármestert bízza 
meg. 
 
 
Erről értesül: 1./ 3A Takarékszövetkezet Hódmezővásárhely, 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH Pénzügyi Csoport Csépa 
 
III. Napirend 
Egyebek 
 
Balatonszárszói nyaraló szállásdíjáról 
 
Fialka György polgármester: a Csépa Községért Alapítvánnyal megegyeztünk, hogy ebben az 
évben már az önkormányzat látja el a balatonszárszói üdülő üzemeltetését. A díjak is 
módosításra kerültek. Kérem a testület felhatalmazását, és jóváhagyását, hogy a szentesi 
Agrár Zrt részére, akik 1000 vendégéjszaka felett veszik igénybe az üdülőt, az idei évben a 
szállásköltség maradjon a tavalyi áron 1250 Ft/fő+IFA, mivel a döntésünket az ő foglalásukat 
követően hoztuk. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, jelezze, aki elfogadja 
a javaslatot! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 

 

221/2019.(VII. 17.) határozat 
Balatonszárszói üdülő térítési díjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat az üzemeltetésében és tulajdonában lévő balatonszárszói 
üdülők szállásdíját 2019. évben 1000 vendégéjszaka foglalása esetén 1250 ft/fő+IFA 
összegben határozza meg. 
A megállapodást egyedi szerződéssel kell alátámasztani, melynek aláírásával a testület Fialka 
György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül:  1./ Agrár Zrt Szentes 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi csoport Csépa 
 
augusztus 20-ai ünnepségről 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: augusztus 16-án terveztük a községi ünnepséget, az 
időpontot kellene meghatároznunk órában. Tervezzük tűzijáték, és főzés program megtartását. 
 
Fialka György polgármester: délután kezdődjön az ünnepség oly módon, hogy a főzés 
program kövesse a civil szervezetek, munkahelyek csoportjai részvételével, és a nap a 
tüzijátékkal fejeződjön be.  
 
rágcsáló irtásról 
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Pintér Csaba képviselő: a mai napon Vaszil Ferencné volt a hivatalban és videófelvételt 
készített arról, hogy lakóingatlanuk melletti területen milyen nagy számban vannak 
patkányok. Vonulnak, egészen zizeg a fű tőlük. 
Javaslom adjunk települési támogatást, vagy mi vásároljunk patkánymérget, amit az erősen 
fertőzött részen lakóknak kiosztunk és a lakatlan ingatlanoknál is tennünk kellene valamit, 
gyorsan szaporodnak. Két hónap múlva lesz ülés, addig várunk, ezek a patkányok még 
sokasodnak. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az önkormányzat is bekapcsolódhat az irtásba, mint külterület 
tulajdonosa. 
 
Pintér László: én is láttam a videót, javaslom, a szakemberrel beszéljünk, hogy lehet a 
helyzetet orvosolni! 
 
Fialka György polgármester: felveszem a kapcsolatot szakemberrel, remélem találunk rá 
megoldást. Addig a települési támogatásnak nincs akadálya. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással kérem, jelezze, aki elfogadja 
a javaslatot! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
223/2019.(VII. 17.) határozat 
rágcsálóirtásról 
 
Csépa Község Önkormányzat szakember bevonásával lépéseket tesz a településen nagy 
számban elszaporodott patkányok irtására. 
A településen élők közül a Béke utca 179-208. érintett szakaszon lévő lakott és lakatlan 
ingatlanok rágcsáló mentesítésére 2019. augusztus hónapban kerül sor. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: a mai ülésünkön több napirend nincs, köszönöm a 
megjelenésüket! 
Az ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester     jegyző 

 


