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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. december 13-én megtartott közmeghallgatáson 
Csépa Művelődési Házban. 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
   28 fő csépai lakos 
 
Igazoltan távol van:  Varjasi Ferenc   képviselő  

Szabó Károlyné  képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a Közmeghallgatáson megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Az intézmények 
dolgozóit, községünk lakosait! Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző Úr helyett a törvényességi 
felügyeletet a mai napon Berényi Veronika kirendeltségvezető Asszony látja el. Varjasi 
Ferenc és Szabó Károlyné képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt távol van. Megállapítom, 
hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Megállapítom 5 
igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
253/2017.(XII.13.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. december 13-ai közmeghallgatás 
napirendjeit az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, 
intézmények felújítási munkálatainak üteméről 
 
Fialka György polgármester: tájékoztatom, a képviselő testületet, hogy az önkormányzat 
folyószámláján 6,2 millió forint van. 
Számlaegyenlegek, rendelkezésre álló pénzeszközök: A vízbérleti díjak 3,8 millió, 
közfoglalkoztatás jelenlegi állapota 15 millió, orvosi rendelő  első ütemének befejezésésre 1,5 
millió, II. ütem energia felújítás 24,9 millió forint, adószámla 0,4 millió, konyha 0,8 millió, 
gamesz 0,44 millió, óvoda 54.000 Ft, eszi 1,294.000 Ft. 
Az év hátralévő részében az önkormányzat biztonságos anyagi háttérrel, különösebb anyagi 
gondok nélkül képes az évet végig vinni. Az év során finanszírozásból eredően olyan 
problémák keletkeztek, hogy nem minden intézmény gazdálkodott úgy, ahogyan elvárható lett 
volna, vagy vissza kellett mondani, vagy visszafizetésre kerül. Az intézményvezető feladata 
hogy gondoskodjon arról, hogy az állami normatívából rendelkezésre álló pénz felhasználásra 
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kerüljön. Az intézményeknél keletkezett forráshiányra pályázatot nyújtottunk be a 
kincstárhoz. 9.589.577 Ft-ra, az eszi 1.932.000 Ft, üzemanyag felhasználásra 579.000 Ft, 
1.200.000 gyermekétkezésre. Összesen 13 millió forint. Bármennyit kapunk, javítani fogják a 
gazdálkodást. 
A beadott pályázatokról is beszámolót szeretnék adni.  
A költségvetés alszámláinak az első lépcső az orvosi rendelő emeleti részének felújítása, tető 
nyílászáró, belső burkolat, belső falfestés elkészítése 1,5 millió. Ez az összeg ott van az orvosi 
rendelő számláján. 2. lépcsőben megtörténik egy energetikai beruházás az épület 
hőszigetelésének biztosítása. A fűtésrendszer cseréje is megvalósul. Nyílászárót cserélünk, 
megfelelő szigetelő anyaggal befedjük.  
II. ütemben közbeszerzési eljárásra vonatkozó határozati javaslat itt van a testület 
asztalán. A képviselő testület fog benne dönteni.  
A művelődési házra 98 millió forintot nyertünk .  
Pókaházi út, Vasvári út meghosszabbítása és az elkészült Hajlási úthoz becsatlakozás készül, 
mely 69 millió pályázati összeggel valósul meg, és 7 millió forint önerőt igényel. Az 
önkormányzatnak 7 millió forintot elő kell teremteni. 
Művelődési ház belső felújításra pályázott az intézményvezető, 3,3 millió forintot nyert. Jelen 
pillanatban befejezéséhez közeledik a beruházás. 
9 kamera működését szeretnénk bemutatni. A háttérben a kivetítőn a kamerát által közvetített 
képeket láthatjuk. A képviselő testület rajzolta fel a települést térképére, melyik 
kereszteződésbe kell rakni a kamerákat. További 10 kamera elhelyezését tervezzük. 
Pályázatból a településképi rendelet és arculati kézikönyv elkészítésére 1,6 milliót kaptunk, 
ehhez 6,4 milliót 2018-ban kell kigazdálkodni. 
Külterületi úthálózatból megoldódott a Nádas kanális Úgi pap felé vezető 80 m-es út szilárd 
burkolattal való ellátása. Március 15 és Szt. István park térkővel ellátása jelenleg is folyik. 
Ígéretet kaptunk, akár közeljövőben 2018. évben 20 millió forint fog erre a célra 
rendelkezésre állni, ennek várható ideje április közepe, május elege. Előzetes lépéseket 
tettünk belterületi utakra és járdák felújítására pályázat benyújtása tekintetében.  
 
A polgármesteri tájékoztatóhoz a kérdések és hozzászólások következnek. 
 
Pőcze Gáborné lakos: semmi problémám a faluval. A buszjárat azonban hétvégén nem 
megfelelő, nagyon kevés. Nem mindenkinek van kocsija. 
Olyan kevés munkahely van, akinek nincs kocsija se ki, se be nem tud menni. Az unokám 
informatikus nem tud elhelyezkedni. Közlekedési nehézségek vannak. Az orvosi rendelő jól 
működik, nem volt vele bajom.  
 
Fialka György polgármester: a buszjáratba kevés beleszólása van az önkormányzatnak. A 
VOLÁN forgalomszámlálást végez időszakonként. Amennyiben csak két ember szeretne 
utazni, nem gazdaságos a működtetés, a busztársaságnak érdeke hogy folyamatos forgalmat 
bonyolítson. Különösen nem tudunk tenni, de az egyeztető tárgyalásokra meghívnak 
bennünket, ott jelezni fogjuk. 
Megnézzük a buszmenetrendet és beszerezzük az információt. 
Munkahellyel kapcsolatosan az önkormányzat szokott foglalkoztatni pályakezdő fiatalokat az 
önkormányzat területén, megnézzük, melyek a lehetőségek, pályázati úton is tudunk segíteni. 
Informatikusból az országban hiány van. Kunszentmártonba és Kecskeméten a Főnix-be és a 
Mercedesbe kell megpróbálni az elhelyezkedést, állandó járattal szállítják a munkásokat. 
 
Szvoboda Zoltán lakos: az út pályázathoz 7 millió forintot miből tervezitek előteremteni? 
Jól néz ki az orvosi rendelő. Hány évig jutottunk el idáig?  
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A Hunyadi utca gyalázatos, a vízelvezető árkok el vannak dugulva. Rákóczi utca 65. áll a víz.  
A zug előtt nem lehet elmenni az átfolyó víztől. 
 
Fialka György polgármester: igazi probléma mikor melyik út készül el. Minden évben 
valamelyik útszakaszra valamennyi pénzt rászánunk, a jövőben közel 20 milliós 
adóbevételünk van, ebből gazdálkodjuk ki. A földadó jó részét külterületi út építésére 
fordítjuk. 60 millióhoz hozzájuthatunk, ha 7 milliót mellé tudunk tenni. Ezt nem szabad 
kihagyni. Azok a terhek, amelyek a lakosságra jutnak nem kellemesek, de előrelépni csak 
áldozatokkal lehetséges. A fejlődésnek lényege a takarékoskodás. A képviselő testület 
döntése, ki kap fejlesztési lehetőséget. Pályázati lehetőségnél a pályázati célt kell 
megvalósítani. 
A Hunyadi utca KMP  út, 2019-re van megcélozva Csongrád megyehatárig.  
A belterületi árkokat a jelzett szakaszon személyesen fogom megnézni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: szeretném összefoglalni a gondolatokat. 32 évet töltöttem 
már ebben a faluban. Az intézmények igyekeznek jól karbantartani az épületeket, amelyek 
1987-88-ban épültek. A művelődési ház 1966-ban lett átadva. 
Az óvoda kerítése is fel lett újítva, egy pici rész került 800.000 Ft-ba. A régi lécek 
„kipotyogtak”. Az óvoda játszóterének felújítását tavaszra tervezzük. Az önkormányzati 
játszóterek felülvizsgálat 2018-ban lesz.  
Aki autóval jár a faluban az másképp látja. Zoltánnak javaslom, hogy össze is írhatja azokat a 
problémákat, amiket tapasztal.  
Engem is sok lakos keresett meg, a buszmegállót szeretnék, ha valamilyen formában befedni, 
nagyon átfúj rajta a szél, beesik az eső. 
 
Szvoboda Zoltán lakos: miért nem teszünk olyan várót, mint a foci pályán van. A Csépáról 
elszármazottak találkozója örvendetes, de az iskola kerítésének lefestése hagy kívánni valót. 
Szerintem lennének akik adnának is pénzt a festékre.  
 
Fialka György polgármester: tervköteles egy buszváró elhelyezése, a terv elkészítése 7 millió 
forint. Az iskolai kerítés tekintetében a Klebensberg intézményfenntartó az illetékes, 
különösebb beleszólásunk nincs. 
A kérést továbbítani fogjuk. 
Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, kérem a képviselőket, a polgármesteri 
tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Megállapítom a testület 5 szavazattal elfogadta a 
tájékoztatót. 
 
 
II. Napirend 
Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: minden évben féléves munkatervet készít a testület, 
célja az előre meghatározható feladatok áttekintése. A tervezetet megkapták a képviselők 
írásban, más javaslat nem érkezett. A testület hatáskörébe tartozó témakörök megtárgyalását 
tüntettük fel. 2018-ban minden hónap 3. szerdáján 15 órai időponttal lett tervezve az 
önkormányzati ülés a csépai hivatal tárgyalótermében. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 2018. I. félévi 
munkatervet az előterjesztés szerint elfogadásra javaslom. Kérem, kézfelnyújtással jelezze, 
aki elfogadja. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta első félévi munkatervét. 
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254/2017.(XII.13.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2018. I. félévi munkatervének 
elfogadásáról 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. I. félévi munkatervét a 
melléklet szerint állapítja meg. 

1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a részletes munkaterv összeállításáról, és az 
érdekeltek részére történő kiadásáról gondoskodjon. 
Határidő:  2018. január 17. 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy a testület 2018. I.. félévi 
munkatervére is épülő témákat tartalmazó 2018.I. félévi munkaterveiket 2018. január 17. 
napjáig készítsék el, ezt terjesszék be testületi ülésre.  
Határidő: 2017. január 17. 
Felelős: a bizottságok elnökei  
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1./ a képviselő-testület tagjai, 
2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
3./ a napirendi előadóként érintettek 
 
 

CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2018. I. félévi  

munkaterve 

2018. január 17. (szerda) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2018. évi önkormányzati 

támogatására, valamint a 2017. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
 Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke 

Véleményezi: pénzügyi bizottság 
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4/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
5./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2018. évi 
programterve 
 Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
 

 

2018. február 21. (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa községi önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzattal és képviselőkkel, civil szervezetekkel való 

kapcsolattartás tapasztalatairól.  
 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária kommunikációs feladatok ellátásáért felelős 

tanácsnok 
 

2018. március 21. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tervezett programjairól, annak 
költségvetési hátteréről 
 Előterjesztő: Bíró József művelődési ház és könyvtár vezető 
 
 

2018. április 18. (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. 

évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
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 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
 Előterjesztő: Simon Imre r. alezredes kapitányságvezető 

 
4./ Beszámoló a 2017. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről 
 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
 

5./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat /zárt/ 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 

2018. május 23. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
3./ Előterjesztés a 2018. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 

 

 
2018. június 20. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 

II. 
SZERVEZÉSI FELADATOK 

 
1. Minden munkatervben meghatározott Képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell a 
képviselőket az előző ülés óta végzett munkáról. 
A tájékoztató tartalmazza: 
- a testület által meghatározott feladatok végrehajtását; 
- a más szervekkel folytatott tárgyalások eredményeit; 
- a tervezett jelentősebb intézkedéseket, azok indokait; 
- az átruházott hatáskörben hozott döntéseket; 
- a megjelent fontosabb jogszabályokat. 
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2. A Képviselő-testület bizottságai saját munkatervét e munkaterv figyelembevételével 
készítse el. 
Határidő: 2018. február 24. 
Felelős: bizottságok elnökei 
 
3. A testületi ülések nyilvánossága érdekében biztosítani kell, hogy az ülések anyagait a 
lakosság megtekinthesse, megismerhesse. 

 A napirendek írásos anyagait, nyílt jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Községi 
Könyvtárnak. 

 A lakosság tájékoztatására fel kell használni a Csépai Naplót, Csépa község honlapját. 
 
 
III.Napirend 
Egyebek 
 

a.) TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési 
eljárás megindításáról 

 
Fialka György polgármester: két fejlesztésünkhöz kapcsolódó határozati javaslat van előttünk, 
amely a művelődési ház felújításához kapcsolódik. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az első előterjesztés a kötelezően előírt nyilvánosság 
feladatainak ellátását célozza meg. Ezen feladatok ellátása a Kbt. 111.§-a értelmében nem 
tartozik a Kbt. hatálya alá, így a beszerzési eljárások lebonyolítása során nem szükséges a 
közbeszerzési törvényt alkalmazni, de legalább három független árajánlat bekérése az 
elszámolhatóság érdekében mindenképpen kötelező. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben elfogadják a határozati javaslatot a kulturális és 
tudományos kiállítóterem energetikai fejlesztése projekt beszerzési eljárás megindítása 
témában kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
255/2017.(XII.13.) határozat 
a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
 

1. kijelenti, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és 
tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó 
beszerzési eljárás megindításáról tárgyában Kbt. hatálya alóli kivételek sorába tartozó, 
három árajánlat kérésen alapuló beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket 
kéri fel ajánlattételre: 

 
 
Kötelezően előírt nyilvánosság ellátására: 
 



9 
 

- Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület, Székhely: 5411 Kétpó, Ond Vezér u. 
28., e-mail: kotimenteegyesulet@gmail.com 
Elnöke: Fehér Petra 

- Kunszentmártoni Ipari Park Kft., Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., 
e-mail: kunszentiparipark@gmail.com 
Ügyvezető: Kovács Tibor Attila 

- The Phoenix Day Marketing Kft., Székhely: 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 10/d 1/4 
e-mail: thephoenixday@gmail.com 
Ügyvezető: Vörös Vivien Melinda 

A beszerzés lebonyolítására és a legkedvezőbb ár szerinti döntés meghozatalára a testület 
Fialka György polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Erről értesül: 
1./ Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület, Székhely: 5411 Kétpó, Ond Vezér u. 
2./ Kunszentmártoni Ipari Park Kft., Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., 
3./ The Phoenix Day Marketing Kft., Székhely: 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 10/d 1/4 
4./ Képviselő testület tagjai 
5./ Irattár 
 

b.) a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési 
eljárás megindításáról 

 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: építéshez kapcsolódó kivitelezői munkálatokat 
közbeszerzési eljárás alá kell vonni. Legalább 5 független árajánlat beérkezése szükséges. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben elfogadják a határozati javaslatot a kulturális és 
tudományos kiállítóterem energetikai fejlesztése projekt beszerzési eljárás megindítása 
kivitelezési munkákat érintő feladatok ellátása témában kérem, kézfelnyújtással jelezzék. 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
256/2017.(XII.13.) határozat 
a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és tudományos 
kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
 

2. kijelenti, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 Csépa Község kulturális és 
tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztése című projekthez kapcsolódó 
beszerzési eljárás megindításáról tárgyában beszerzési eljárást indít, és az alábbi 
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

Építéshez kapcsolódó kivitelezési munkákat érintő feladatok ellátására: 
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- AKVIRON Kft., Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24. 
E-mail: akviron@akviron.hu 
Ügyvezető: Nagy Róbert 

- GEOGÉP Kft., Székhely: 5100 Jászberény, 2413/2.hrsz. 
E-mail: geogep1@t-email.hu 
Ügyvezető: Agócs László 

- LINEA ROAD Kft., Székhely: 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43. 
E-mail: linearoad@gmail.com 
Ügyvezető: Bereczkey Gábor 

- Nyír-Öko-System Kft., Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 10/A fszt. 1. 
E-mail: nyirokosystem@gmail.com 
Ügyvezető: Takács István 

- Profiter Machine Kft., Székhely: 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 
E-mail: profiter.kft@gmail.com 
Ügyvezető: Farkas Tünde 

 
A beszerzés lebonyolítására és a legjobb ár-érték arányú ajánlat szerinti döntés meghozatalára 
a testület Fialka György polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesül: 

- 1./ AKVIRON Kft., Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24. 
- 2./ GEOGÉP Kft., Székhely: 5100 Jászberény, 2413/2.hrsz. 
- 3./ LINEA ROAD Kft., Székhely: 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43. 
- 4./ Nyír-Öko-System Kft., Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 10/A fszt. 1. 
- 5./ Profiter Machine Kft., Székhely: 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 
- 6./ Képviselő testület tagjai 
- 7./ Irattár 

 
Fialka György polgármester: egyéb bejelenteni valója van-e a képviselőknek? A 
jelenlévőknek. Amennyiben nincs, a közmeghallgatás nyílt részének vége van. Köszönöm a 
megjelenést, mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánok! 
 

 
kmf. 

 
 
 
 

Fialka György     Berényi Veronika 
       polgármester           kirendeltségvezető 


