
Lakossági fórum 
 
2017. március 30-án a művelődési házban lakossági fórumot hirdetett az önkormányzat. A 
rendezvény plakátokon és a Csépai Napló hátlapján, a honlapon hirdetve lett. Azok részére, 
akik nem tudtak részt venni a lakossági fórumon tájékoztatást adunk az elhangzottakról. 
Fialka György polgármester elmondta, hogy az ivóvíz minőség javító program keretében az 
elkészült hálózat részleges üzembe helyezése megtörtént. 
Csépa, Tiszasas, Tiszaug már rákötésre került a hálózatra. A régi összetételű vízben lévő 
élőlények lepedéket képeztek a csövek belső falán. Ezek az egészségre nem voltak károsak, 
de az új víz összetétele különbözik az előzőétől, ezért ez a lepedék le fog válni a csőről. Nem 
lehet tudni ez mikor történik meg. A mosatás a fővezetéken folyamatosan történik.  
Leszögezhető, hogy jó vizet fogunk fogyasztani. A fürdőkádban enyhén kékes színe van.  
 
Garanciális javítást kért testületünk a kivitelezőtől, a Bajcsy utcában a felbontásra került út 
nem a levezető nyílások felé lejt, megáll a csapadékvíz.  
A Kossuth utcában zúdul le a mosatási víz. A Kossuth utca és Arany János utca sarkán lévő 
ház felvizesedett. Az ingatlan nem szigetelt. A betonárkot fedő lapok fugái elromlottak, 
kiszivárog a víz. A BÁCSVÍZ biztosítása terhére kártalanításra kaptunk ígéretet. 
 
Az orvosi rendelő tetőfelújítására sor kerül az idei évben. A földadóból céloztuk, de 
minisztériumi céltámogatást 15 millió forintot kaptunk. A jóváhagyó nyilatkozatra várunk, a 
közbeszerzést lefolytattuk.  
Mi történik a földadó befizetésekkel? 

- megtörténik a kamera rendszer kiépítése (április első felében rádióhullámos kiépítése 
megkezdődik) 5 millió a bekerülési költsége 

- a külterületi utak felújítása folytatódik. 2x2 millió forint értékű kő megérkezett április 
3-án, indul a közmunka program. 

 
Pályázataink elbírálás alatt vannak:  
- Az orvosi rendelő energetikai felújítása 14 millió forint 
- A művelődési ház energetika korszerűsítése 98 millió forint 
- A Vasvári út és mezőgazdasági betonút összekötése 

 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési 
felülvizsgálata folyamatban van. Ennek keretében vezetői értekezlet megtartására került sor, 
melyen a feladatfinanszírozásról tárgyaltak.  


