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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. szeptember 18-án 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 
Pigniczki Árpád  képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
 
igazoltan távol van:   

Szabó Károlyné  képviselő 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, az Intézményvezetőket, Vendégeinket! Külön köszöntöm Balla István tű. 
őrnagy mb. parancsnok urat! 
Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Szabó Károlyné, képviselő 
munkahelyi elfoglaltság, Berényi Veronika kirendeltségvezető betegség miatt van távol. 
Határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat: 
Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását, azzal a módosítással, hogy az írásos meghívóban szereplő 1. napirendet 
követően Ruzics Ibolya csépai lakos beadványának beterjesztése következik, majd változatlan 
sorrendben tárgyalnák az írásos meghívó szerint a napirendeket. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
333/2019.(IX.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. szeptember 18-ai nyílt ülés 
napirendjeit sorrendi módosítással és egy napirendi kiegészítéssel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről 
 
Balla István tü. őrgy, mb parancsnok: köszönöm a lehetőséget, a hivatásos tűzoltó 
parancsnokság nevében, örömmel jövök a településre magánemberként is. Csépán 2018. 
évben 5 tűzeset és 6 műszaki mentés volt. A tűzesetek a felére csökkentek, köszönöm a 
felvilágosító munkát. A tűzgyújtási tilalomról az állampolgárok a településen tájékoztatva 
vannak. Jogkövető az állampolgárok magatartása.  
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A rendkívüli időjárási körülmények, amelyekkel szemben tanácstalanok vagyunk. Műszaki 
mentés, villámcsapás miatt anyagi és életveszély van. Előfordul épületomlás elhagyott 
ingatlanoknál, a tetőszerkezet megrongálódása miatt.  
A 44-es út átadásra kerül, 30-35 km szakaszán fog tűzoltóságunk felügyelni. Ez a feladat a 
műszaki mentések felügyelete mellett komoly feladatot fog ránk róni. Tavaly 10 m3-es új 
szállító járművet kaptunk. A kezdeti tűz megfogható vele. A létszámunk nem változik, A 
tűzoltóságról távozó kollégák helyett a beiskolázások és képzések megtörténtek, megfelelő 
létszámmal tudunk vonulni minden egyes esethez. 
Megköszönöm a Polgármester és a Képviselő testület munkáját, amivel tűzoltók munkáját 
segítették!  
 
Pigniczki Árpád képviselő: a településen kívüli részek gyújtogatása idén is tapasztalható volt. 
 
Balla István tü őrgy: kiérkezést követően adatgyűjtés folyik, a kollégák értékelik, van-e 
idegenkezűség, ha árokparton, hatósági területen egy helyen keletkezett. Nádégetés is volt, 
akik állattartással foglalkoztak, szemetet és trágyát hordtak bele, meggyújtották. Ki hordta 
oda, annak bizonyítása nehéz. Tanút nem lehet találni, nem vállalják fel. Csak úgy tudunk 
foglalkozni vele, ha tetten érjük, fontos szerepe van a településen élőknek. 
Bontott elektronikai cikkek is voltak nádas területen. Régen voltak tarlóégetések. Most már 
nem jellemző. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm parancsnok 
úr válaszát, és kérem a testületet, fogadja el a tűzoltó parancsnokság tájékoztatóját! 
Megköszönöm a tájékoztatót és a tűzoltók munkáját! Megállapítom, 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
334/2019. (IX.18.) határozat 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága beszámolójának 
elfogadásáról 

 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A Képviselő- testület megköszöni, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
tájékoztatását és munkáját. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
3./ Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 
 
Fialka György polgármester: napirenden kívüli előterjesztés következik. 
Ruzics Ilona Csépa, Béke u. 234. szám alatt lévő lakóház, udvar ingatlant, mely 1/1 tulajdonát 
képezi, teher- és permentesen felajánlotta a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonába 
Felajánlása megtisztel bennünket.        
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Ruzics Ibolya: nyaralónak szántam, sok a dolog vele, amit lehetett, megtettem, de be kellett 
látnom, nem működik nyaralóként az ingatlan, nem megy a felújítás. Azt gondoltam, a 
befektetett munkám, majd hasznosítja az önkormányzat. Hallottam, szociális bérlakásokat 
terveznek. A közüzemi számlák rendezve vannak, minél gyorsabban menjen az ajándékozás, 
az a kérésem.  
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az ajándékozó ajánlatát, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az ajándékozási 
ajánlatot Csépa, Béke u. 234 szám alatti ingatlanra vonatkozóan. Az ajándékozási szerződés 
elkészítésével Lantosné Dr. Szabó Erika ügyvédnőt bízzuk meg. 
 
335/2019.(IX.18.)  határozat 
Ruzics Ibolya lakóingatlan felajánlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Ruzics Ibolya Csépa, Béke u. 234. szám 
alatt lévő lakóház, udvar ingatlant, mely 1/1 tulajdonát képezi, teher- és permentesen Csépa 
Községi Önkormányzat tulajdonába elfogadja. 
 
Az ajándékozási szerződés aláírásával a testület Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül:   1./ Ruzics Ibolya Csépa Béke u. 234.  
   2./ Képviselő testület tagjai  
   3./ KKÖH Pénzügyi Csoportja 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a csépaiak nevében megköszönjük felajánlását, szociális 
bérlakásként csépai fiatalnak, kisgyermekekkel átmenetileg otthont tud biztosítani. 
 
Pintér Csaba képviselő: én is szeretném megköszönni, egyáltalán ránk gondolt. Bármikor 
szeretettel látjuk településünkön! 
 

II. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: a jelen pillanatban az önkormányzat számláján lévő összegekről, 
a gazdasági helyzetről tájékoztatta a testületet.  
Az önkormányzati konyhán a befejezéshez értek a munkálatok. A gáz átszerelésével kis 
korrekció van.  
A csónakázó tó felújítás megkezdődött, megérkezett az első szállítmány gumiheveder, mellyel 
az első szigetet meg tudjuk csinálni. 
A Pókaházi út befejezése fontos kérdéssé vált. Jogi úton nem tudjuk a befejezést 
kényszeríteni. 
 
Pintér Csaba képviselő: mire a pernek vége, nem tudunk új vállalkozót találni, és bukjuk a 
pályázatot. 
 
Fialka György polgármester:kérem a képviselőket, aki elfogadja a két ülés közötti tájékoztatót 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom , a testület 6 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 
336/2019.(IX.18.) határozat    
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polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés 
közötti munkáról elfogadja. 
 
  Erről értesül: Képviselő testület tagjai 
 

III. Napirend 
 Előterjesztés a 2019. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: negyedévente szoktuk módosítani rendeletünket. Állami 
támogatás, pótelőirányzat, korábbi testületi ülés határozata pénzügyi átcsoportosítást von 
maga után. A változásokat felvezettük, melyek miatt kell a költségvetést átvezetni. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta a jegyző által felsorolt 
pontok szükségességét indokoltnak tartjuk. A bizottság a rendelet tervezet elfogadását 
javasolja. Kérdés is felvetődött. a Tiszazugi Hagyományőrzők pályázata 1,5 millió, mire 
terjed ki, játszótér 1 millió mire elég? Helyi identitás téma, mit takar a 3,5 millió összeg? A 
konyha felújítás után a régi nyílászárók értékesítéséből milyen összegre számíthatunk? 
 
Pintér Csaba képviselő: a Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület nyert a Leadertől 3 milliós 
pályázatot, informatikai berendezések, néptánc ruhák, 4 db fa kiülő lett vásárolva.. December 
31-ig tudjuk a visszafizetési kötelezettségünket vállalni. A szükséges forrást a pályázat 
megelőlegezéséhez 2 szervezet biztosította, maradéktalanul elköltöttük, amint tudjuk 
visszafizetjük. A megvásárolt eszközök láthatóak. 
Helyi identitás fejlesztése pályázat mi esetünkben a lebonyolításhoz szükséges eszközök, 
promóciós tárgyak beszerzésére fordítható. Nekünk a programot kell hozzátenni. Étkeztetés, 
hangosítás, bérleti díjak fedezetére szolgálhat. Komplett program táblázatunk van, 3 kicsi és 3 
nagy rendezvényt kell megrendezni. 3 év alatt kell megvalósítani. Nem meglévő rendezvényre 
kell ezt az összeget ráfordítani. Ebben az évben megkezdtük az adventi programra terveztük a 
„Tiszazugi napok’ keretében. 
 
Fialka György polgármester: a játszótér helyi kivitelezésben kerül javításra, anyagra elegendő 
a pénz. A helyi identitás fejlesztése pályázat nem így indult, eredetileg a program kifizetésére 
is lehetett használni az összeget. Nincs előfinanszírozás, kifizetjük az összeget, azután 
valamikor megkapjuk.  
 
Pintér László gamesz vezető: a konyhán a nyílászárók cseréjekor használhatatlanná teszik a 
régi ajtókat, ablakokat. Szétvágják. A tok megy tűzrevalóra. Az ablakszárnyakat lehet 
hasznosítani esetleg. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a kérdésekre adott választ és a rendelet-tervezetet 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
rendeletét. 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
16/2019.(IX.19.) 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         594 839 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       594 839 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        594 839 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. szeptember  
 
 
 
 
Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester          jegyző 
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Napirend 
A Képviselő testületi tagok beszámolója a 2014-2019. évi ciklusban végzett 
tevékenységről 
 

 
Fialka György polgármester: mindenki megkapta az írásos anyagot, a másik képviselő 
munkájáról szóló tájékoztatót. Van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: igyekeztem összefoglalni munkám, melyet a falu javára 
tettem. A választáson a falu megtisztel, hogy tovább folytathatom tevékenységem, igényt tart 
a munkámra, megtisztelnek, ha nem, levonom a következtetést. Megköszönöm a jószándékú 
támogatását polgármesternek, kirendeltségvezetőnek, képviselő társaimnak. Kampányolásom 
során tapasztaltam, hogy a lakosok fontosnak tartják a békességet, úgysem tudjuk a világot 
megváltani. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: Köszönöm, hogy együtt dolgozhattam a testülettel, 
további jó munkát kívánok! 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: szeretném megköszönni a 5 év munkáját, tanulságos volt, sok 
tapasztalatot szereztem. Remélem, tudjuk együtt folytatni munkánkat. Amennyiben nem 
választanak meg, maradok a faluban, más formában próbálok a település javára tenni. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: mindenképpen pozitívan könyvelem el képviselői munkám. A 
polgármester, a jegyző, a képviselő, a gamesz, a hivatal munkáját más szemszögből ismeri 
meg az ember. A valós hátterét a számadatoknak megismertem, meg kell tapasztalni, mi 
történik a testületben. Nyílttá van téve az ülés, a lakosság vehetné a fáradtságot, hogy 
beletekintsen a képviselők munkájába. A hivatal, a gamesz megválaszol kérdésekre, ami 
ugyan a Csépai Naplóban is benne van az információ. 
A Balatonszárszó 60 millió értéket képvisel, a lakosság azt hiszi, forintálisan, ezek vagyoni 
tételek. Értelmezésben segíthetne az ülésen való részvétel. Én minden percét élveztem, 
mennyire szolgáltam a lakosság érdekét, azt a választáson eldöntik. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a lehetőséghez képest ez a testület jó munkát végzett. Egy 
csalódásom van, az ivóvíz program építése olyan szervezetlenségről árulkodott, amivel nem 
tudtunk mit kezdeni. A bejárásokon a hibák felmérése se lett elvégezve. Amit kijavítottak 
nevetség határát súrolta. Nem az önkormányzat hibája, nekünk volt a legkevesebb 
beleszólásunk. Köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, további jó munkát! 
 
Fialka György polgármester: sajátos helyzetben vagyok, négy képviselő testülettel dolgoztam 
együtt. Azt kell mondanom, minden képviselő testület hellyel-közzel megszolgálta, eleget 
tettünk a feladatnak, amit a település ránk bízott. Az írásos anyag erről szól. Sok olyan dolog 
volt, amit a képviselő testülettel tisztességesen meg kellett beszélni, sok olyan amire 
pályázatot kellett beadni. Gazdasági és üzleti okai voltak ennek. Ezekből a településünk 
gazdagodott. Voltak, amelyek személyes közbenjárásom révén alakultak úgy, ahogy. Mindig 
az vezérelt, hogy az önkormányzat javát szolgáljam. Összegeztem, a normatív támogatásokon 
felül Csépa községre érkezett fejlesztés, bér, üzleti ügyekből származik: 2.462.000.000. Ft. 
Kicsit rámenősebben próbáltam megvalósítani céljainkat, nem hiszem, hogy az 
önkormányzatnak lett volna olyan ügye, amibe az önkormányzat belebukott volna. Sok volt, 
olyan, amit végig kellett vinni. Jó kapcsolatot építettem ki, messzire el tudtam menni, az 
államtitkárnak a fogadó órájára mentem az óvoda 8 millió forintja érdekében például. Az    
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idősek otthonának normatív támogatásából - az akkori kollégák miért nem tudták kiolvasni a 
költségvetésből, hogy az idősek otthona plusz 21 millió forinthoz juthat évente. Ez három év 
óta plusz, és új munkahelyek létesültek. 
Különböző elismerésekben részesültem, Úgy gondolom, elismerték azt a munkát, amit 
végeztem. A dolog érdekessége, lehetett volna stílust változtatni, de választásokon azok az 
eredmények jöttek ki, folyamatosan növekvő tendenciák voltak. A település számára az a 
politika, amit képviseltem eredményes, és kívánatos volt. Köszönöm, hogy toleránsak 
voltatok, kritikát mondtatok. Meghagytam a képviselők szuverenitását, oda nyújthatta a kezét 
ahova akarta. Mindenki részére van egy kis ajándék, és egy könyv a képviselői tevékenység 
köszönetéül. 
 
Kérem a képviselőket az írásos anyag és a szóbeli kiegészítek elfogadására! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat. 
 
337/2019.(IX.18.) határozat 
Képviselői tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a képviselők 2014-2019. évi munkájáról 
szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 

IV. Napirend 
Beszámoló az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről, gazdasági helyzetéről 

 
Fialka György polgármester: az írásos anyagot megkapták, van-e kérdés, hozzászólás az 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének tájékoztatójához az intézetben folyó 
munkáról? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezzék amennyiben elfogadják. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót.  
 

338/2019. (IX.18.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézményben folyó munkáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény feladat-ellátásáról szóló tájékozatót tudomásul veszi, és elismeri az 
intézményben dolgozók szakmai munkáját. 
 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 

 
V. Napirend 

Beszámoló a Vackor Művészeti Óvoda szakmai tevékenységéről, gazdasági  
helyzetéről 
 

Havrilla Sándorné óvodavezető: az írásos anyag teljes mértékben átfogó munkánkról. 
Szakmai beszámoló. Minden előre látható gazdálkodási feladatot végrehajtottunk. Jelentős 
bérhiánya volt az intézménynek a jubileumi jutalmak kifizetése miatt, valamint a minimálbér 
és átlagbér finanszírozás miatt is ugyanennyi bérhiány keletkezett. Az óvodának aug 30-ai 
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költségvetési állapot szerint 67 % -os a bérgazdálkodása. A könyveléssel egyeztetve került a 
beszámoló előterjesztésre. Az óvoda rendben van, a legjobb tudásunk szerint végezzük a 
munkánkat. Az idén 17 gyerek ment iskolába. A beíratkozottak száma 24 fő. 80 fő a 
létszámunk a megalapozó jelentésben. Változatlan az októberi statisztika. Intézkedési tervet 
nem igényel az óvoda visszafizetési kötelezettsége nulla. Köszönöm a polgármester, a gamesz 
és a hivatal segítő munkáját! 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás a Vackor Művészeti Óvoda 
vezetőjének tájékoztatójához az intézetben folyó munkáról? Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelnyújtással jelezzék amennyiben elfogadják. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a tájékoztatót.  
 
 

339/2019. (IX.18.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda Intézményben folyó munkáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Vackor Művészeti Óvoda 
feladat-ellátásáról szóló tájékozatót tudomásul veszi, és elismeri az intézményben 
dolgozók szakmai munkáját. 
 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 

 
 

VI. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda hatósági ellenőrzéséről 
 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a hatósági ellenőrzésről a tájékoztatást megkaptuk, dícséretes, 
mindannyian örülünk az óvodáról készült hatósági ellenőrzés megállapításainak. Köszönjük 
szépen, jól dolgoztak. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás a Kincstár megállapításaihoz? 
Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezzék amennyiben elfogadják. Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 

340/2019. (IX.18.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda hatósági ellenőrzéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Magyar Államkincstár Jász Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága által készített 
JÁSZ-ÁHI/1535-1/2019 számú Vackor Művészeti Óvoda hatósági ellenőrzéséről 
szóló tájékoztatást. 
 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Intézmény Vezetője Csépa 

    2./ Képviselő Testület tagjai (helyben 
VIII. Napirend 
Előterjesztés a mini bőlcsöde kialakítására 
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Dr Hoffmann Zsolt jegyző: jelenleg kötelező feladatellátás megoldott. Helyben kialakításra 
kerüljön bölcsőde, ezért pályázatot kell benyújtani. új bölcsődei férőhely kialakítására.  
 
Pintér László gamesz vezető, műsz üi.: konkrét számadattal kell a pályázatot benyújtani, teljes 
összege: 33.839.190 Ft. Az óvoda épületében, a kazánház felől csoportszoba lesz kialakítva. 
Az elektromos hálózat felújítása is szükséges. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: látszólag sok az összeg, a NÉBIH előzetes kifogása alapján 
hajtottuk végre a tervben a módosításokat. A felszereltségben kötelező eszközök vannak, el 
kell különíteni a bejáratot az udvartól. Előre nem látható összegek is előkerülhetnek, le kell 
szigetelni az épületet, a teraszokat burkolattal kell ellátni, mosdót szétverni, mindent 
mozgáskorlátozottá kell átalakítani.  Minimum 50 m2 –nek kell lenni a bölcsődei csoport 
szobának. Az óvoda szerkezetét át kell alakítani. A negyedik csoport megszűnik, ezért az 
alapító okiratot is át kell alakítani. 
60 órás átképzésen kell részt venni a dajkának, mely állami támogatott.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: konkrét összegekkel szerepel a beruházás minden tétele, állami 
támogatott, önerőt nem igényel. A határozatot javaslom a konkrét beruházási összes 
számadatával egészítsük ki.  
 
Fialka György polgármester amennyiben egyetért a csépai önkormányzat, 34.089.190 Ft 
összegű beruházás – bölcsődei férőhely kialakítása – pályázatának benyújtásával, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
341/2019.(IX. 18.) határozat 
bölcsődei férőhely kialakítására 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Csépa Községi 
Önkormányzat a Széchenyi 2020-TOP-1.4.1-19 intézkedés keretében új bölcsődei férőhelyek 
kialakítására pályázatot nyújtson be, melynek teljes összege: 34.089.190 Ft, (kialakítandó 
férőhelyek száma: 7 fő). 
A fenti pályázat 100%-os támogatottságú, így önerőt nem igényel. 
 
Erről értesülnek:         1./  Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar út 8. 

2./  Képviselő-testület tagjai (helyben) 
3./  KKÖH Pénzügyi Csoportja 

IX. Napirend 
Egyebek 
 
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: indítványt szeretnék tenni. Fialka György polgármester úr 17 
évi polgármesteri tevékenységet követően nem indul a következő választáson.  
 
Fialka György polgármester: átadom az ülést Havrilla Sándorné alpolgármesternek, a 
napirend tárgyalásakor elhagyom a tárgyaló termet. 
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Havrilla Sándorné alpolgármester: az ülés vezetését átveszem, mivel személyesen érintett a 
polgármester úr az előterjesztésben. Megkérdezem, jutalom, vagy végkielégítés? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: ha nem lesz főállású polgármester, vagy alpolgármester 3 havi 
illetmény illeti meg, amit a képviselő testület megemelhet. 
A testület bárkinek állapíthat meg jutalmat.  
 
Pintér Csaba Gábor képviselő: 800.000 Ft-ot szeretnék előterjeszteni jutalomként, a 17 éves 
munkája elismeréseként. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: 3 héttel választás előtt nem kellene döntenünk róla, az új testület 
eldönti.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: egyetértett a felvetéssel. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: én is áttenném a következő testületre. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: A képviselő testület tagjai a következő ülésre akarják a 
döntést átruházni, ezzel a javaslattal éltek. Aki elfogadja Pintér Csaba által tett javaslatot 
Fialka György polgármester jutalmazására, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 nem 
(Varjasi Ferenc és Kovácsné Németh Mária képviselők) és 3 tartózkodással a javaslatot nem 
fogadta el a testület. 
 
344/2019.(IX.18.) határozat 
képviselői indítvány elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a képviselői indítványt, mely a 
polgármester jutalmazását javasolta, nem támogatja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester A polgármester úr nevére szóló életbiztosítás kérdését is 
tárgyalnia kell a következő testületnek.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a visszavásárlását javaslom. Ez egy kockázati biztosítás. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Kérem, aki elfogadja Fialka György polgármester 
jutalmazásának napirendjét, valamint az életbiztosítás visszavásárlásának javaslatát a 
választást követő első soros ülésen tárgyalja a testület, kézfelnyújtással jelezze: 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
345/2019.(IX.18.) határozat 
életbiztosítás visszavásárlására javaslat 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete javasolja, hogy a 2019. október 13-ai 
önkormányzati választást követően az új felállású testület első soros ülésén tűzze napirendre 
Fialka György polgármesterre kötött életbiztosításának visszavásárlási ügyét, valamint a 
jutalmazására tett képviselői indítványt. 
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Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Napirend előkészítéséért felelős : A KKÖH pénzügyi csoportja  
Határidő: 2019. október 20. 
 
Erről értesülnek:  1./ Képviselő testület tagjai 
   2./KKÖH Pénzügyi Csoportja 
 
Fialka György polgármester visszatért a terembe. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: minden évben csatlakozó nyilatkozatot kell elfogadni, ki kell 
nyilvánítani a pénzügyi fedezet biztosítását. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
fiataloknak tudunk ilyen módon támogatást nyújtani. A múlt évben a megyei önkormányzat 
nem egészítette ki az önkormányzati támogatásokat a felsőoktatásban részt vevő fiataloknak. 
Úgy gondolom, jó dolog. A szociális költségvetés keretet biztosít rá, javaslom, csatlakozzunk 
az ösztöndíjrendszerhez ismételten! 
 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásra tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal 
a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
346/2019.(IX.18.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központilag kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt dokumentumok 
alapján és az alábbi határozatot hozza.  
1.) Csépa Községi Önkormányzat elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat. Az 
ÁSZF. a határozat 1. számú mellékletet képezi. 
2.) Csépa Községi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 
fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat a jelen határozat 2. számú mellékletét képezi. 
 
 
 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai  
  - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 KKÖH Pénzügyi Osztálya 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: ki kell írni a pályázatot, A-B típus (A aki a felsőoktatásban van, b 
akit most vesznek fel és megkezdi tanulmányait) A csatlakozási határidő október 3. 
November 5-ig nyújthatják be a fiatalok pályázataikat. 
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Fialka György polgármester: aki elfogadja a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati 
kiírására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot. 
 
347/2019.(IX.18.) határozat 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázati kiírásáról 
 
 

1. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára, a 2019/2020. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére 
vonatkozóan. A pályázati kiírás a határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 

2. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, mely a határozat 2. Számú 
mellékletét képezi 

 
 
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai 

2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
3./ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

 
Fialka György polgármester: Pintér László Gamesz vezetői megbízatása 2019 október 1-ével 
lejár .Kérem tisztelt képviselőtestület hozzájárulását,.hogy két hónappal vezetői megbízását 
hosszabbítsuk meg. Ez időszak alatt ki fog derülni, hogy összeférhetetlenség fenn állhat e,és 
ennek tükrében történjen a vezetői megbízás elbírálása. 
 
348./2019.(IX.18.) határozat 

A Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete vezetői megbízásának módosítására 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. § (1) bek. b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ban foglaltaknak megfelelően 2019. 
október 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Pintér László határozott idejű vezetői megbízását 2 hónappal 2019.11.30-ig meghosszabbítja  
Kinevezése egyebekben változatlan marad. 
Jelen határozattal a 469/2014.(XI.9) sz. határozata hatályát veszti. 
 

Erről:  Pintér László 
 Képviselő-testület 
 KKÖH. Csépai Kirendeltsége 
 MÁK, Szolnok 
  értesülnek. 
 
 

 
/: Fialka György :/      /: Dr. Hoffmann Zsolt :/ 

        polgármester     jegyző 
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Fialka György polgármester: van-e több hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm a 
munkájukat, nyílt ülésünket bezárom. A zárt ülésen folytatjuk rövid szünet után munkánkat. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 


