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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. december 12-én megtartott közmeghallgatáson 
Csépa Művelődési Házban. 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő 
Havrilla Sándorné  alpolgármester 

 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
   52 fő csépai lakos 
 
Igazoltan távol van:  Varjasi Ferenc   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 munkahelyi elfoglaltság miatt távol van. Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Megállapítom 6 igen szavazattal 
elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
306/2016.(XII.12.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 12-ei 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: A képviselő testület éves költségvetésben meghatározza a 
település bevételeit kiadásait. Gyakran eltérés mutatkozik a szándék szerint, olyant is meg 
akarunk valósítani, amit az állam nem fedez, ezt nevezik forráshiánynak. 377.233.000 Ft az 
éves költségvetése az önkormányzatnak, minden kiadással együtt. Az I-III. negyedéves 
teljesítésnél kiderült, bevételi és kiadási oldalon a teljesítés 75 %-os azaz időarányos a 
teljesítés. A forráshiány 6.957.000  Ft volt, a 36 millióval szemben.  
Év végére teljes egészében teljesíteni tudjuk éves költségvetésünket. A forráshiány 
leküzdésére kiadásokat csökkenti, bevételeket növelni kell. Mind a kettő teljesült. Az állami 
támogatás, az  önkormányzat éves állami támogatása függ attól, előző évben mennyi volt a 
felhasználás. A kiadások csökkentése az ésszerűség határain belül értelmes. Lényegesebb a 
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bevételek növelése. Nagyon kellett igyekezni, a bevételek minél magasabb szinten 
valósuljanak meg.  
Az önkormányzat földjeibe napraforgót vetettünk. Elmaradt a várakozástól, de 4 millió 
forintban állt meg., és 2 millió felett volt a balatonszárszói tiszta bevétel. Hozzájárult 
gazdasági eredményeinkhez, a hivatal minden eszközével az adóbevételeket a legoptimálisabb 
szinten teljesíti.  
A külterületi utat építettünk, a belterületi utjainkat felújítottuk, a Kishát lakott részére 
belterületi út készültés a Dózsa Görgy uton, a Perényi utat kikátyúztuk. Pályázatot nyújtottunk 
be a konyha korszerűsítésére, a művelődési ház és orvosi rendelő energia felújítására 
(nyílászárók cseréje, fűtés felújítás).A konyha pályázatát elutasították, a művelődési ház és 
orvosi rendelő pályázata elbírálás alatt van.  
Új bejárót, burkolatot kapott a világháborús emlékmű, a temetőnél a ravatalozó előtti terület, -
ahol a padok vannak- és a piactér. Saját gyártású térburkolattal láttuk el, melyet 
közmunkaprogramban készítettünk. A sportöltöző mellé előírás szerint szociális helyiséget 
kellett építeni (pályázati pénzből). Talajművelő gépeket vásároltunk. A művelődési ház belső 
kialakítására nagy erőt fordítottunk.  
2016-ban jelentős vagyongyarapodás következett be, a vagyonkataszterben: a szeméttelep 
rekultiváció 119 millió Ft, az ivóvíz rendszer 669 millió forint. 
2017. feladatai: Orvosi rendelő energetikai felújítása. A tetőszerkezet és emeleti rész teljes 
felújítása (pályázatot azért nem nyertünk egyszer sem, mert, a tetőtérben két szolgálati lakás 
van).A tető elhasználódott, a szolgálati lakásban a beázás miatt a parketta felpúposodott, a 
falak penészesek stb. 
A kamera rendszer kiépítésre hónapokkal ezelőtt leadtuk a megrendelést. Eddig nem 
válaszoltak. Jövő hétfőre tárgyalást kezdeményeztem. 2017-ben megnyílnak azok a 
pályázatok, amik a kamerarendszer felújítást célozzák.  
Január 5 a határideje annak a pályázatnak, ami a mezőgazdasági gép beszerzésre és külterületi 
út  építésre ad lehetőséget, 100 milliós nagyságrendben. Mi 50 milliós fejlesztésre adtunk be 
pályázatot. Önerővel kell megtámogatni. A képviselő testületnek fel kell készülni, ide 
valahonnan 5 millió forintot kell elkülöníteni. 
 Mindezeket együttvéve, 2016. évet ha összegezzük, megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása biztos és stabil lábakon áll. Likviditási gondunk nincs.  
Jelenleg 21 millió forintunk van, december 20-ig további 7 millió forintot kapunk 
finanszírozásra. A település intézményeinek, dolgozóinak, lakóinak a közös teherviselés 
biztosítékot adott. Szeretném megköszönni az intézmények dolgozóinak, a község minden 
lakójának, a közös  érdek és a közös munka érvényesítésére bármilyen munkát, segítséget 
nyújtottak, a képviselőtársaimnak pedig azt, hogy ezekkel a lehetőségekkel ésszerűen 
gazdálkodtak.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Polgármester úr részletes összefoglalót tartott. 
Megállapíthatjuk, hogy precíz gazdálkodás folyik. A polgármester nem úgy látja közvetlen 
munkatársait, mint mi. Komoly háttérmunkát végez a hivatal, hiszen a hiány 6 millióra 
redukálódott. Nehéz döntéseket kellett meghozni, nemeket kellett mondani.  
Kevesen tudják, a hivatali létszám 1/3-ára csökken, az ügyszám szaporodott, az ügyintézők 
száma csökkent. 
A polgármester úr taktikai munkáját köszönöm. Bátorítok mindenkit, menjenek hozzá, 
mondják el felvetéseiket, szívesen veszi a kritikát is. Mi képviselők is csak akkor tudunk 
segíteni, ha bizalommal fordulnak hozzánk.  
Kérem, forduljanak egymáshoz szeretettel, türelemmel. 
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Cseh Sándor: a földadó megmarad, ha az orvosi rendelő kész lesz ? Az adó bevezetése előtt 
azt mondják egyeztettek a földtulajdonosokkal. Senkit nem találok, akivel egyeztettek volna.  
Milyen megszorító intézkedések tesznek még? Valahol póniadót is bevezettek, azután persze 
visszavonták.  
A kivitelezésekre pályáztatjuk a vállalkozókat, vagy csak az a cél csépaival dolgoztassunk? 
Természetőr van-e? 
 
Fialka György polgármester: A közelmúltban a Szolnok megyei Új Néplapban adott 
interjúmban a földadóval kapcsolatban nyilatkoztam. Többé-kevésbé megegyezik azzal, amit 
szerettem volna, hogy belekerüljön.  
Három testületi ülés tárgyalta a földadót, az ülések nyilvánosak voltak. Közmeghallgatáson 
napirend volt, a Csépai Naplóban megjelentettük. Ezt követően a gazdák kezdeményezésére 
még két alkalommal tárgyalta a testület. A testület mind az 5 alkalommal egyhangúlag 
szavazta meg. A testület nincs kötelezve arra, hogy egyenként egyeztessen a gazdákkal. Úgy 
gondolom ebben a ciklusban nem lesz több adónem. A földadót, ha elkészült a rendelő, akkor 
is fenntartja –e a testület, majd eldönti. Amikor meg akarja változtatni, az adott évet 
megelőzően 60 nappal a testület elé kell tűzni. 2017-ben biztosan érvényben marad. 
A közbeszerzésnek szabályai vannak. Három ajánlatot kérünk adott munka elvégzésére, a 
legkedvezőbbet fogadjuk el. A pályázatok között vannak áfásak és áfa mentesek, ez jelentős 
különbséget eredményez. 
A kérdésben nem tisztázott, településőrről, vagy mezőőrről van szó? Természetvédelmi őrünk 
nincs. 
 
Szvoboda Zoltán: szépek ezek a dolgok, amik elhangzanak de én azt látom a falunk egyre 
lentebb. Az utcákon sorba dőlnek a házak, sok a romos épület. 
A közmeghallgatás a látogatottabb helyeken volt kiplakátolva, az interneten is fenn volt, 
mégis többségében az intézményekben dolgozók vannak a közmeghallgatáson jelen. 
Hangosbemondóval, vagy dobbal, mint régen lehetne közhírelni. 
Szívesen olvastam a csépai „igazmondót” is. A színvonala egyre lentebb megy. Azok a 
dolgok ismétlődnek mindig. Azt szeretném, ha kézzelfoghatóbban lenne leírva, sok a 
jogszabályi hivatkozás.  
Az orvosi rendelő nem tegnap ázott be. Nézzük meg, a faluház hogy néz ki. A falu szégyene. 
Régi csépai emlékeket ki lehetne állítani benne.  
Az épületek közül vannak olyanok, hogy a járdán veszélyes elmenni mellettük, szemét van az 
utcán. A romokban elszaporodott a patkány. Közös patkányirtásra lenne szükség. 
Csodás vízpartjaink vannak. Gyerektáborokat lehetne szervezni. Tiszakürtön arborétum, 
Csépán csónakázás és Cserkeszőlőben fürdés. Ez így volt kitalálva. Ez valahogy elmaradt. A 
szúnyogirtás is. 
A vízlevezető árkok nem működnek. A segélyezésnél figyelembe kellene venni, kinek milyen 
a környezete. 
 
Fialka György polgármester. Sok dologban egyetértünk, sokban nem. Azért indítottuk be a 
Csépai Naplót, a lakosok ismerjék meg a képviselők munkáját, a testület asztalán lévő 
feladatokat. Sajnos sokan nem olvassák. Ingyenes lap, a község életére vonatkozó naprakész 
információkkal. 
Az önkormányzat munkáját kemény jogszabályok írják elő, az ezekre való hivatkozás ezért 
természetes.  
Szociális rendeletünkben benne volt, a segélyezést kizáró okként a lakókörnyezet 
elhanyagoltsága, a Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt.  



5 
 

Gazdálkodásunkban a legkisebb rossz felé kell elmozdulnunk. A kamera rendszer 
pályázatunkat kétszer utasították el. A kérdés a másik pályázatra lesz-e 5 millió önerő? 
A faluházzal kapcsolatosan a kezdeményezéssel keressenek meg, szívesen tárgyalok róla. A 
civil szervezetek megkereséseit sem utasítottam el soha.  
Egész évben 3 közmunkás szedi naponta a szemetet. 
Korábban az önkormányzat rendelte meg a szúnyogirtást, négy éve országos szúnyogirtás 
van. 
Turizmus tekintetében elmondom, hogy a csépai turisztikai szálláshely kihasználtsága 
lényesen javult az idén. Kötöttünk szerződést céggel, aki címlapon jelenteti meg a csépai 
turisztikai lehetőségeket. Lassan, de szépen beindul. Családok, visszatérő vendégeink vannak. 
A patkányirtást mindenkinek magának kell elvégeznie.  
A vízparti területek magánkézben vannak, a kárpótlási jegyekkel megvásárolták.  
A csapadékvíz elvezetés ahol problémás, két Honda szivattyú működtetésével megoldjuk a 
víz elvezetését. A szakember is rendelkezésre áll hozzá. 
 
Galvácsi József: egy évvel ezelőtt kancsóban volt a víz a testület előtt. Most ásványvíz van. 
Összefüggésben van ez a víz minőségével? 
 
Fialka György polgármester: nekem a csépai víz még mindig jobb, mint ez. Megvalósult ez a 
rendszer, feltöltötték vízzel májusban. Négy hónapig pangott, azután jött a próbaüzem. Meg 
kell nézni egy vízzel telt edény falát ennyi idő alatt mi történik. A Kossuth úton folyik a víz, 
hömpölyög. Mosatják a rendszert. Az országban egyszerre ötven helyen indult be a program, 
ennyi szakember nem állt rendelkezésre, nem voltak kivitelezők. Nemcsak a lakosság, én is 
ideges vagyok december 31-én nem indul be.  
A Bajcsy utcában, ami a vízműhöz vezet, nem megy le a csapadékvíz, két akna között áll 
meg. Roham munka eredménye volt. Most levelet írtunk, kérjük a garanciális javítást. 
 
Szvoboda Zoltán: a Borisnál lévő kútban azt mondják jobb a víz, mint a szentkirályi.  
 
Fialka György polgármester: a kivitelezővel megbeszéltük, közkifolyó formájában hozzá 
lehet majd jutni. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: egy kemény évünk volt, a romos házak felkutatására, és a 
tulajdonosok megállapítására. Sok ingatlan árverés alatt áll. Az árverést végző szerv sem tudja 
kideríteni a jelenlegi tulajdonost. Etikai kódex elfogadása után, ami a közösségi együttélés 
szabályait foglalja magában talán többet lehet tenni, büntetni.  
A lakosoknak egymásért többet kellene, hogy tegyenek. Végigszemlélik a lopást, nem 
értesítenek senkit.  
 
Fialka György polgármester: A napirendi pontban elhangzott kérdések és arra adott 
válaszokkal kérem, fogadja el a testület a polgármesteri tájékoztatót. Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a  polgármester tájékoztatóját. 
 
307/2016.(XII.12.) határozat 
polgármester tájékoztatójának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta  a polgármesteri tájékoztatót a 
költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak 
üteméről. 
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Erről értesül képviselő testület tagjai 
 
II. Napirend 

Javaslat a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető :( ismertette a 2017. I. félévi munkaterv napirendjeit.)  
A testületi ülések minden hónapban az utolsó előtti szerdán 15 órakor kezdődnek. A 
munkaterv tervezet a kötelezően tárgyalandó napirendeket tartalmazza, amelyek minden 
hónapban kiegészülnek az aktuális feladatokkal. A nyílt ülésen szeretnénk, ha minél többen 
megjelennének lakosaik közül.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: szeretném, ha a márciusi ülésen az állami és községi 
ünnepek rendjét is megállapítanánk.  
 
Fialka György polgármester: a kiegészítéssel az éves munkatervet amennyiben elfogadja 
testület, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igennel a testület elfogadta 2017. 
első félévi munkatervét. 
 
308/2016. (XII. 12.) határozat 
a 2017. I. félévi munkaterv elfogadásáról 
 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 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:  folyamatos 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy a testület 2017. I. félévi 
munkatervére is épülő témákat tartalmazó 2017. I. félévi munkaterveiket 2017. február 24. 
napjáig készítsék el, ezt terjesszék be döntésre.  

Határidő: 2016. február 24. 
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 

 

2017. I. félévi  

munkaterve 

2017. január 18. (szerda) 15 óra  
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1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi önkormányzati 

támogatására, valamint a 2016. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
 Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke 

Véleményezi: pénzügyi bizottság 
 

4/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 

2017. február 15. (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa községi önkormányzat 2017. 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 
 

2017. március 22. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Állami és Községi programterv meghatározása, a falunap 2017. évi programterve 
 Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
 
3./ Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tervezett programjairól, annak 
költségvetési hátteréről 
 Előterjesztő: Bíró József művelődési ház és könyvtár vezető 
2017. április 19. (szerda) 15 óra 
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1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. 

évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 

 
3./ Beszámoló a 2016. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről 
 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
 

3./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat 
Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 

2017. május 24. (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 2017. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
4./ Tájékoztató az ivóvíz minőség javító program építési munkálatairól, különös tekintettel a 
belterületi, önkormányzat által kezelt úthálózat, járdák eredeti állapotának helyreállítására tett 
indítványokról és annak megvalósulásáról 
 
  Előterjesztő: Varjasi Ferenc ivóvíz minőség javító program felügyeletéért felelős 

tanácsnok 
 

 
2017. június 21. (szerda) 15 óra 

 

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

II. 
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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. 
2. A Képviselő-testület bizottságai saját munkatervét e munkaterv figyelembevételével 
készítse el. 
Határidő: 2017. 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 

 
Fialka György polgármester: megkérdezem, egyebekben van-e olyan felvetése, kérdése a 
jelenlévőknek, amiről ezen a fórumon beszélnünk kell? Nincs. 
Önkormányzatunk minden évben közmeghallgatáson véleményt cserél a lakosokkal. Felszínre 
kerülnek az eredmények és a problémák, amiket lokalizálni kell. Egy egy témakört ezek közül 
javaslok, kerüljön testület elé.  
A község elöregedése, a fiatalok elvándorlása természetes folyamat. A munkahelyteremtés a 
kvalifikált munkaerőtől függ, hány esztergályos van a faluban (1), hány hegesztő (2). Így nem 
lehet üzemet létrehozni. Szakmai háttér kell hozzá.  
Végezetül figyelmükbe ajánlom az adventi eseményeket, a művelődési ház rendezvényeit. 
Vegyenek részt rajta! Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! A 
közmeghallgatás bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György     Berényi Veronika  
  polgármester     kirendeltségvezető 


