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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester  
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
Szabó Károlyné  képviselő 

   Pigniczki Árpád  képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
igazoltan távol van:  Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, meghívottakat! Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a polgármester jelen 
van, határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
224/2019. (VIII.14.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. augusztus 14-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendjeit három napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Javaslat Helyi Választási Iroda tagjainak megválasztására 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző: A települési önkormányzati képviselő testület feladata a helyi 
választási bizottság megválasztása, a 2013. évi XXXVI. törvény 14 § (4) bekezdés szerint:  
 

„(4) A Nemzeti Választási Bizottság legalább hét, a szavazatszámláló bizottság, valamint 
az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt, a 
területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és 
a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább három 
tagból áll.” 

 
A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását! 

 



Fialka György polgármester: Van-e más javaslat,  kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait, a Helyi Választási Iroda tagjaira tett határozati javaslatot hagyja jóvá. Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 

 
    225/2019. (VIII.14.) határozat 

a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. Törvény 14 § (4) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda tagjait, póttagjait 
megválasztotta az alábbiak szerint: 

 
 
Helyi Választási Bizottság tagjai:  Kiss Magdolna 
     Dobainé Nagy Éva 
     Veres Imre Mihályné 
 
Póttagjai:    Tóth Edit 
     Lucza Gabriella 
 

 
Erről értesül: 1/ Helyi Választási Iroda tagjai 
   2/Képviselő-testület tagjai 

 
 

II. Napirend 
 
Fialka György polgármester: Kérelemmel fordult hozzánk egy három gyermekes család a 
Csépa, Perényi utca 47. szám alatt lévő 202 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosai, hogy 
telekrendezés címén- a Csépa 202-203 hrsz-ú ingatlan telekhatárán átnyúló a 201-es hrsz-ú 
ingatlanunkból részükre eladni vagy a szomszédos 203-hrszú ingatlan közös határának 
módosításával (kiegyenesítésével) létrejövő terület-részre történő cseréjében 
együttműködjünk. 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: Miért nem adjuk el egy jelképes összegért neki? 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Én meg inkább azt javaslom, hogy amiért nekiadjuk, 
vállalja az érintett terület bekerítését. 
 
Fialka György polgármester: Ez már megtörtént, a terület már be van kerítve. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Javaslom, hogy vállalja a telekalakítás és a Földhivatali eljárás 
költségeit. 
 
Fialka György polgármester:Van-e más javaslat, kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait szavazzunk a kérdésben. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a Jegyző úr javaslatát. 
 
 
226/2019. (VIII.14.) határozat 
Csépa, Perényi utca 47. szám alatti ingatlan telekalakítás ügyében 



 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Csépa, Perényi utca 47. szám 
alatti ingatlan résztulajdonosainak kérelmére a 201. hrsz-ú ingatlan szükséges terület-részt 
térítésmentesen csereként átadja azzal a feltétellel, hogy a 203. hrsz-ú ingatlanban lévő csere 
részt, átíratja Önkormányzatunk nevére, valamint a Földhivatali és egyéb költségek 
megfizetését a kérelmező felek viselik. 
Szombathelyi András János Szentes Bocskai utca 4 III/9 szám alatti lakos írásos kérelme 
mellé mellékelt egy földhivatalai térképet amiben be van rajzolva a telekrendezéshez 
szükséges csere ingatlan is a 203-as hrsz alatt. 
Csépa Község Önkormányzata a fenti feltételek mellett a telekrendezéshez és a telek cseréhez 
hozzájárul. 
 
Erről értesül: -Szombathelyi Sándor- 6000 Kecskemét, Vacsi köz 50/10 

- Szombathelyi András János-5475 Csépa, Perényi utca 47. 
- Képviselő-testület  

 
Fialka György polgármester: Konyha felújítási pályázat kapcsán felmerülő többletköltségek 
jelentkeztek. A beszerzendő új berendezések kiürítése céljából szabványszerű csatorna 
lefolyót kellett kiépíteni: Ez 546.040 Ft+áfa többletköltséget jelent, melyet az 
Önkormányzatnak kellene finanszírozni. Elszámolható lenne az általános tartalék terhére. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadta a testület a javaslatot. 
 
 
227/2019.(VIII.14.) határozat 
Konyha felújítási pályázat többletköltségének finanszírozásáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Konyha felújítási 
pályázat kiegészítésére 546.040 Ft+ÁFA összeget biztosít, a 2019. évi általános tartalék 
terhére. 
 
Erről értesül: 1./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
  2./ Képviselő testület tagjai 
   
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választási lebonyolításához 350.000 Ft önkormányzati 
támogatást kérnénk. 
 
Fialka György polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta a testület a javaslatot 
 
228/2019. (VIII.14.) határozat 
2019. évi önkormányzati választás támogatásáról 
 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a  helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választására 300.000 Ft támogatást nyújt, a 
2019. évi általános tartalék terhére.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./ KKÖH pénzügyi csoport 



 
 
 
 
 
Fialka György polgármester: 
Ezennel a nyílt ülésnek vége más hozzászólás nem lévén az ülést bezárom. 
 

 
 
 

kmf. 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
       polgármester               jegyző 


