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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. október 24-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   
Igazoltan távol van: Kovácsné Németh Mária képviselő   

Szabó Károlyné  képviselő 
 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket, vendégeinket! 
Megállapítom, hogy a megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Szabó Károlyné és Kovácsné Németh Mária képviselő munkahelyi 
elfoglaltság miatt van távol. A testületi ülés határozatképes. A napirendi pontokat kérem, 
szíveskedjenek elfogadni az írásos meghívó szerinti sorrendben, azzal, hogy 3. napirendi 
pontként a szociális célú tűzifa rendeletünket tárgyaljuk és onnan kezdve tolódjanak a 
napirendek. 
Amennyiben nincs más javaslat új napirendi pontra, kérem, szavazzunk! 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
469/2018.(X.24.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. október 24-ei nyílt ülés 
napirendjeit elfogadta a testület a módosítást az szerint, hogy 3. napirendi pontként a szociális 
célú tűzifa rendeletünket tárgyaljuk és onnan kezdve tolódnak a napirendek. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: Október 5-én az iskola ünnepi megemlékezésén vettem részt. 9-
én konzorciumi egyeztetés volt Kunszentmártonban, délután a tiszakürti egészségház átadása 
volt. Ezen a napon a NEFAG-gal is egyeztettem. 18-án Tiszazugi ÖKM társulás ülése volt 
Öcsödön. 19-én községi ünnepségen vettem részt az 1956-os szabadságharcban részt vevők 
tiszteletére. Este községi ünnepség volt az Idősek Napját rendeztük meg, amelyen nagyon 
sokan megjelentek, jól sikerült. 
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Az előző ülésen eltelt időszak alatt pályázatainkra fordítottunk kiemelt figyelmet. Traktor 
vásárlás a Pókaházi út pályázathoz kapcsolódik.  
Befejeződött az orvosi rendelő „becsomagolása”.  
Örömmel tájékoztatom a konyha pályázatra 26.354.000 Ft fejlesztési támogatást kapott az 
önkormányzat  
Tájékoztatom a testületet, hogy a múlt hét szerdától a konyha a tiszaugi óvodának és szociális 
intézménynek is főzi az ebédet, ez napi 60 adaggal emelte meg a konyha adagszámát. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a traktor vásárlásról több információt szeretnék hallani. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az ökm konyha mit takar a pályázat konkrétan? 
 
Fialka György polgármester: a traktor pályázat pontozásos rendszer alapján 50 pont kellett a 
benyújtáshoz. Eredetileg a Vasvári út folytatását szerettük volna e pályázatba benyújtani, de a 
traktor és homlokrakodó beszerzéssel lett 52 pont. MTZ 822 traktor pályáztunk volna, de 
kiderült Magyarországon nem helyezhető forgalomba, az azonos teljesítményű Solis 90-es 
traktor Odisis cégtől. Ebből sem Magyarországon, sem az unió területén nincs egy sem. Ez a 
traktor 10 millió +áfába került volna. Végül is megkérdeztük a szakmát, mi az a traktor, 
amihez ha hozzá is kell tenni, de használható. Zetor márka és a Kioti koreai traktor 13 millió 
forint. Az önkormányzatnak 9 millió áll rendelkezésére. Ugyanilyen árfekvéssel van az összes 
többi is. ZETOR nevű traktor mellett álljunk ki, szólt a döntés. Beadtuk a módosítást. A 
probléma, ha a traktort és a homlokrakodót nem tudjuk megvenni, akkor a 67 milliós Vasvári 
út pályázat sincsen, az eddig kifizetett pénzek is elvesznek. Tehát megkértünk a módosítást – 
a jelenlegi traktorunk már gazdaságosan egyébként sem felújítható – várhatóan a 4 milliót 
hozzá kell tennünk. 
A másik a konyha pályázat, 50-50 % az épület felújítása és berendezése tárgy 
vonatkozásában. Külső ajtók cseréje, homlokzati javítás szerepel benne, bővítés nincs. A 
terasz kiépítésére, helységek bővítésére nem elegendő a pénz.  
 
Pintér Csaba képviselő: az irodára sem engedik a festést, csak gyermekétkezéssel kapcsolatos 
lehet a felhasználás. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs több kérdés, és az adott válaszokat is 
elfogadták, kérem a testületet a polgármesteri tájékoztató elfogadására. Megállapítom, hogy 5 
igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 

 
II. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II.15.) rendelet módosítására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a költségvetési rendeletet negyedévente módosítjuk. Ekkor 
történik a negyedévben érkezett pótelőirányzatok átvezetése, a korábbi testületi ülések 
döntéseinek átvezetése, az intézményvezető általi előirányzat módosítások, a képviselő 
testület konkrét egyedi döntései alapján. Át kell vezetni az adatokat, az intézményvezetők 
általi  előirányzat módosítás 3 van, konkrét döntést igénylő 1 esetben kell testületnek dönteni. 

 
Fialka György polgármester: ma 8 órakor a pénzügyi bizottság is ülést tartott, az előterjesztést 
elfogadásra ajánlotta a testületnek. 
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Havrilla Sándorné alpolgármester: a Bácsvíz beruházás feladattal terhelt 3,8 millió forint mit 
takar? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a Bácsvíz által fizetett bérleti díj vonatkozásában mi nem 
nyúlhatunk hozzá az összeghez, ami értékcsökkenésből származó munkát végez a Bácsvíz, 
csak a vízi közmű hálózat fejlesztésére lehet használni. A fel nem használt összeget átviszi a 
következő évre. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, a Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi 
költségvetésének főösszegét 598 117 e. Ft-ban ezen belül a) bevételi főösszegét 598 117 e. Ft-
ban, b) kiadások főösszegét 598 117 e. Ft-ban, c) a hiány összegét 0 e. Ft-ban állapítsa meg.  
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítására készült 
előterjesztést. 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2018.(X.25.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
főösszegét         598 117 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       598 117 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        598 117 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, 2018. október  
 
Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester          jegyző 
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III. Napirend 

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás rendelet 
megalkotására 

Fialka György polgármester: A Belügyminiszter BMÖGF/69-59/2018.számú támogatói 
okiratában Csépa Községi Önkormányzat részére 3.486.150 forint vissza nem térítendő 
egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 183 erdei m3 keménylombos 
tűzifa vásárlásra használhat fel. A szállítási költséget saját erőnkből kell fedezni, Becslésünk 
szerint ennek várható költsége kb. 1.470.000 forint lesz. 

A szociális célú tűzifa szabályait rendeletben rögzítenünk kell, kérem a képviselő testületet a 
2018. évi szociális célú tűzifa rendeletünk elfogadására. Megállapítom, hogy egyhangúlag 5 
igen szavazattal elfogadta rendeletünket a testület. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (X.25.) rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Csépa Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 
területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2018. november 15 napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 
jogosultságot igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 

3.§ 
 
A támogatás iránti kérelmet a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltségén lehet benyújtani az 1. számú melléklet kitöltésével.  
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4.§ 
 
(1) A szociális célú tűzifa ellátásra való jogosultságról a képviselő-testület határozattal dönt. 
(2) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni: 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeni formában történő nyújtására - települési támogatásra ( egy támogatásban 
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 
d) egyedül élő nyugdíjas 
e) három - és több gyermekes családok közül az a-c ) pontban nem jogosultak, akiknek 
az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át.  
 

 
5.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019. március 31-én hatályát veszti. 
 
Csépa, 2018. október 
 
   
 
 
  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
    Polgármester       jegyző 
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1. számú melléklet a 13/2018. (X.25.) rendelethez 

 
 

Szociális tűzifa igénylő lap 
/ beadási határidő: 2018. november 15. / 

 
 
 
Név   ……………………………………………………… 
Születési neve ……………………………………………………… 
Anyja neve  …………………………………………………………. 
Születési hely, idő ………………………………………………………….. 
Lakcím  Csépa, …………………………utca…………..szám 
 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 

 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg a 114.000 forintot. / jövedelem igazolásokat mellékelni kell az 
igénylőlaphoz / 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges 
tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, 2018. november …….. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
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Fialka György polgármester: Ehhez kapcsolódóan kérem a képviselő testület hozzájárulását, 
hogy további 100 m3 nyárfát is vásároljuk szociális keretünk terhére. Ezt a mennyiséget a 
szociális rendeletünk alapján fogjuk odaítélni azoknak, akik esetlegesen kiszorultak a 
szociális tűzifában részesülendők köréből tűzifa rendeletünk értelmében. Kérem a 
hozzájárulást, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához az 1.400.000 Ft-ot saját 
költségvetésünkből biztosítjuk 2019. évi szociális keretünk terhére! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 

470/2018.(X.24.) határozat 
tűzifa vásárlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 100 m3 nyárfa vásárlását hagyja jóvá, a 
2019. évi szociális keretünk terhére, melynek összege 1.400.000 Ft. A tűzifa kiosztása a 
9/2018.(IX.20.) szociális rendeletünk alapján történik.  
 
Erről értesül:   1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
IV. Napirend 
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési feladat ellátására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: belső ellenőrzési feladatok ellátását kormányrendelet kötelező 
feladatként jelölte meg. 2019. évben a gamesz átfogó ellenőrzését javasoltuk, melyet a 
legkedvezőbb árajánlatot tevő Hexaker kft-vel javaslunk elvégeztetni. 

Fialka György polgármester: Fontos lenne, hogy elkészítésre kerüljön Csépa Községi 
Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kockázatelemzése, hiszen ez 
alapján kell a belső ellenőrzési tervnek meghatározni, hogy milyen célterületeket 
vizsgáljanak. Kérem a testület jóváhagyását, hogy az önkormányzat és az általa irányított 
költségvetési szervek kockázatelemzéseit elkészíttessük. Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület jóváhagyta a javaslatot. 

471/2018.(X.24.) határozat 
kockázatelemzés elkészítésére 

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Csépa Község 
Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére 
kockázatelemzések készüljenek. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a feladat elvégzéséhez szükséges 
a 2019. évi költségvetésébe biztosítja. 
 

Felelős: Berényi Veronika 
Határidő: 2019.szeptember 30. 

 
Erről értesülnek:             - Fialka György polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testületi tagok, 
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Fialka György polgármester: a 2019. évben javaslom, belső ellenőrzés keretében a csépai 
gamesz állami támogatásának ellenőrzését hagyjuk jóvá. 
Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot. 
 
472/2018.(X.24.) határozat 
a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal és Csépa Községi Önkormányzat 2019. évben tartandó ellenőrzésekről szóló belső 
ellenőrzési tervét az alábbiakban hagyja jóvá. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testületet szükség esetén azonnal, de legalább 
egyszer az éves ellenőrzési jelentésben kell tájékoztatni. 
 
2019. évben az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 
 
A Csépai GAMESZ  állami támogatásának ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés célja: Csépai GAMESZ gazdálkodásának ellenőrzése. Annak 

megállapítása, hogy az állami támogatás igénybevételének 
elszámolásához, a költségvetési törvényben meghatározott 
mutatószámokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
szabályszerű vezetése biztosított volt-e, illetve a létszám és 
bérgazdálkodás törvényi előírásoknak megfelel-e. 

Az ellenőrzés tárgya: Dokumentumokon alapuló, utólagos gazdálkodási  
ellenőrzés. 
 

Az ellenőrzés terjedelme: 2019. költségvetési év 
Az ellenőrzött időszak: 2019 év  8 hónap 
Azonosított kockázati tényezők: jogszabályi környezet változása, közvélemény érzékenysége, 

pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 
Az ellenőrzés ütemezése: jelentés: 2019. 
Vizsgált intézmények: -  
 
Egy esetleges célellenőrzésre bármikor sor kerülhet.  
 
Erről értesülnek: - Fialka György polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testületi tagok, 
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V. Napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésről 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a közszolgáltatási szerződést évente felül kell vizsgálni. A Laki-
Gazda Kft nyilatkozata szerint 2018-2019. évben nem módosítják a szerződésben foglalt 
árakat, ezért javaslom az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés jóváhagyását! 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a közszolgáltatási szerződés jóváhagyásával, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 
473/2018.(X.24.) határozat 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést felülvizsgálta, elfogadásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződést változatlan adattartalommal jóváhagyja a 
Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (6065 
Lakitelek, Széchenyi krt. 48., adószám: 14373615-2-03, KÜJ: 102 905 065, KTJ: 102 289 
911,). 
Erről értesül:   1./ Laki-Gazda Kft Lakitelek, Széchenyi krt 48. 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
  3./  Pénzügyi Csoport Csépa 
 
VI. Napirend 
Beszámoló Alapítvány Csépa Községért tevékenységéről 

Fialka György polgármester: szóbeli kiegészítéssel az egyesület elnöke nem kíván élni. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az önkormányzat nevében nagy tisztelettel megköszönöm 
az egyesület elnökének munkáját. Térítésmentesen végzi ezeket a munkálatokat. Láthatja 
mindenki, milyen figyelmesen, precízen kezeli a pénzügyeket, mindenkinek a rendelkezésére 
áll, a leglehetetlenebb időpontokban is. Köszönöm a sok munkát! 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a beszámolót az Alapítvány Csépa Községért 
Elnökétől, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a beszámolót. 
 
474/2018. (X.24.) határozat 
Alapítvány Csépa Községért tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Alapítvány Csépa Községért tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. Egyben elismeri és megköszöni az Alapítvány tagjainak munkáját!  
 
Erről értesül: 1./ Kiss Magdolna alapítványi elnök 
  2./ Képviselő testület tagjai 
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VII. Napirend 

Előterjesztés a balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződésének módosítására 
 
Fialka György polgármester: nagyobb lélegzetvételnyi időt igényel annak a koncepciónak 
kialakítása, ami a balatonszárszói nyaraló üzemeltetésére vonatkozik. Az üzemeltetést is, az 
ott maradó pénzt is az alapítvány használja fel, valószínűleg ez lesz a végleges megoldás. Az 
üzemeltetési szerződés a hosszabbítást kell elfogadni. A módosítás az üzemeltetési szerződés 
egyéb pontjait változatlanul hagyja. Javaslom a szerződés I. (1) bek. pontjának módosítását:I 
1. A szerződést a testület 2018. december 31-ig meghatározott időtartamra meghosszabbítja. 
 Kérem, a képviselő-testület az üzemeltetési szerződés módosítását hagyja jóvá! 
Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot.  
 
475/2018.(X.24.) határozat 
balatonszárszói üdülők üzemeltetési szerződéséről 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a tulajdonában lévő Balatonszárszói üdülők 
üzemeltetési szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
I. 
1. A szerződést a testület 2018. december 31-ig meghatározott időtartamra meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza Fialka György polgármestert az Alapítvány Csépa Községért Vezetőjével a 
módosított szerződés aláírására. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Csépa Kiss Magdolna Vezető 
  2./ Fialka György polgármester 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
VIII. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi köztemető és ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

 
Fialka György polgármester: településünkön a Végső Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 
2014. óta folyamatosan végezte a megállapodásban foglalt feladatát. A Kft bejelentette, hogy 
a tevékenységét megszünteti 2018. szeptember 20. napjával. Az önkormányzattal kötött 
megállapodás 2018. 12.20. napjáig tart. 

Havrilla Sándorné alpolgármester: kimutatható-e, hogy mennyi haszna volt az 
önkormányzatnak? Fontos-e üzemeltetőnek kiadni? Mennyiben terhelte anyagilag az 
üzemeltetési átadás a lakosokat? Mennyivel növekedett a temetkezési számlájuk? 
Az épület környékének rendben tartásán kívül semmi nem történt a temetőben. A ravatalozót 
mi újítottuk fel. A kuka sincs kitolva, a ravatalozótól a kútig terjedő szakaszon sem lett ápolt a 
terület. Mérlegelni kell, milyen színvonalon tudja a gamesz ellátni ezt a feladatot. A sírhely 
kiváltás összege az önkormányzaté, nem tudom mekkora az összeg. 
 
Fialka György polgármester: számadatokkal nem készültünk, mai ülésünk célja egyik 
felmondott, és másik legyen helyette. Éjjel 10 órakor is kell lakásról halottasházba kiszállítani 
és fogadni. 
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Pintér László gamesz vezető: a kuka díjat, villanyszámlát fizették az üzemeltetők, lenyírták a 
füvet. Egy kézben volt minden, mindenért ő volt a felelős. Mindenképpen szükség lenne 
temetőcsőszre. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: temetőcsőszt alkalmaznánk, nem kerülne többe. Saját kezünkből 
nem kellene kiadni. 
 
Antal András plébános: a temetőcsősz közmunkaprogramban is megoldható. A temetési cég 
tudja, hol a temetőcsősz, tőle kéri a kulcsot. Az öltöző jelenleg sem tölti be a funkcióját, kerék 
gumi, egyéb raktárként használják, nem méltó, vendégek is jönnek temetéskor. 
Az üzemetető megteheti, hogy más céget nem enged temetni a temetőben, ebből gondok 
szoktak jelentkezni. 
 
Fialka György polgármester: menjen ki ez a pályázati kiírás, ha jön valami ajánlat pályázó 
részéről azt összevetjük azzal a képviselők és gamesz vezető által elkészített tervezettel, amit 
szeretnék kérni, készítsék el a következő ülésre. Műszaki, személyi, tárgyi feltételekkel 
hogyan biztosítható a feladat ellátása, ennek milyen költségkihatása van. Bármilyen javaslatra 
fogékony vagyok. 
Kérem a nyilvános pályázatok kiírásának jóváhagyását, először a temető üzemeltetési 
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot, megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
476/2018. (X.24.) határozat 

temető üzemeltetési pályázat kiírásáról 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. 
pontja, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) 
bekezdése alapján, a mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal nyilvános pályázati 
eljárást folytat le az önkormányzati tulajdonú köztemető kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében történő fenntartására és üzemeltetésére, 

2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Fialka György polgármester: kérem a köztemető és ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat jóváhagyását! Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot. 
 
477/2018.(X.24.) határozat 
Csépa Községi köztemető és ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot ír ki a csépai köztemető és 
ravatalozó üzemeltetésére az alábbiak szerint: 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY  
 

Csépa község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező 
köztemető üzemeltetésére 

 
1. A kegyeleti közszolgáltatásba bevont terület jellemzői:  
 
A Csépa község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező, a csépai 
ingatlan-nyilvántartásban 207 hrsz. alatt megjelölt köztemető.  
 
2. Az üzemeltető általános fenntartási és karbantartási feladatai:  
 
- a temetői utak tisztítása, síkosságmentesítése és hóeltakarítása  
- a temetőben lévő illemhely karbantartása, üzemeltetése  
- az önkormányzat által elrendelt köztemetések lebonyolítása, önköltséges áron  
- a temetőlátogatók tájékoztatása  
- a temetőkapu nyitása, zárása  
- a temető rendjének betartása, betartatása  
- ügyfélfogadás biztosítása  
 
3. A temetéssel és a nyilvántartással kapcsolatos üzemeltetői feladatok:  
 
- a temetések összehangolása  
- a temetkezési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának 
szabályozása, ellenőrzése  
- temető, temetőrész lezárására, bővítésére igény szerint javaslat készítése  
- a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.  
 
4. A temető létesítményeivel kapcsolatos üzemeltetői feladatok:  
 
- a ravatalozó rendszeres takarítása, tisztántartása  
- a ravatalozó és a halott hűtő felszerelési és berendezési tárgyainak rendszeres karbantartása, 
javítása, az elhasználódott berendezési tárgyak pótlása  
- a vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetése, javítása, a csurgalékvíz elvezetése  
 

5. A tulajdonos kötelezettségei  
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- a törvényi előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, beszerzése  
- a ravatalozó külső tatarozása, a tetőszerkezet javítása, szükség szerint a ravatalozó festése, a 
nyílászárók mázolása  
- a temetői belső utak javítása  
- kerítések javítása  
- zöldfelület kezelése 

- Sírhelyek kijelölése, értékesítése 
 
6. A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja és a közszolgáltatás ellátásának 
időtartama  
 
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2018.december 1. 
A közszolgáltatás ellátásának időtartama: 5 év  
 
7. Finanszírozási és fizetési feltételek  
7.1. A közszolgáltatási feladatok költségeit az üzemeltető finanszírozza. 

7.2. A feladatok ellátásának ellenértéke a 2/2014. (III.01.) önkormányzati rendeletének 2 
mellékletében meghatározott díjak, melyet az üzemeltető szed be . 
 
8. Pályázati feltételek  

8.1. A 60 napnál nem régebbi cégkivonat 

 
8.2. A pályázónak csatolni kell a lakóhelye (székhelye) szerint illetékes önkormányzat azon 
igazolását, miszerint az önkormányzat felé adó- és egyéb tartozása nem áll fenn.  
 
9. Pályázat tartalmi elemei  
 
9.1. a pályázó neve és címe,  
 
9.2. a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói 
igazolvány másolata, 
 
9.3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.  
 
10. A pályázatok értékelése  
 
Érvénytelen a pályázat, ha:  
• a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  
• a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek nem felel 
meg;  
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- ha a szolgáltató a pályázatában a hosszú távú együttműködési szándéka igazolásául a temető 
fejlesztésében, a szolgáltatás minőségének javításában a tulajdonossal aktívan kíván 
együttműködni, konkrét, költségbecslést is tartalmazó javaslatokkal, vállalásokkal 
alátámasztva ezen szándékát.  
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11. A pályázat benyújtásának ideje és módja  
 
11.1. A pályázatot 2018. november 25. napjáig lehet benyújtani Csépa Község 
Polgármesteréhez (5475 Csépa, Rákóczi u. 24.) zárt borítékban. 

11.2. A benyújtott pályázatok felbontására a pályázati határidő lejártát követő zárt 
önkormányzati ülésen kerül sor. 

12. Pályázati tárgyalás lefolytatásának menete  
 
12.1. A tárgyalásra ajánlatkérő csak a benyújtott ajánlatok megvizsgálását követően a 
szerződéskötésre alkalmasnak minősített pályázókat hívja meg.  
 
12.2. Több pályázó esetén az Önkormányzat Képviselő testülete ülésére meghallgatásra 
hívhatja meg a pályázót. 

A testületi határozatról minden pályázó írásban értesítést kap. A nyertes pályázóval a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2019. január 01. napjáig megkötjük.  

A pályázatot a helyben szokásos módon közhírelni kell. 

Az önkormányzat fenntartja a jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

IX. Napirend 
 Egyebek 
 

a.) lakóház értékesítéséről 

Fialka György polgármester: Pölös Kristóf csépai lakos lakásvásárlási kérelmet nyújtott be, a 
Csépa, Béke u. 109. szám alatti önkormányzati lakásra. Egy millió forint vételárat ajánlott. 
430/2018.(IX.19.) határozatunkban a vételi ajánlatot elviekben elfogadtuk, és az eltelt időben 
az ingatlan felértékelése megtörtént. Időközben a kérés az lett, hogy a két testvér Pölös 
Kristóf és Bóka Norbert 50-50 % arányban vásárolják meg az ingatlant. Ennek részünkről 
nincs akadálya. Az értékelés szerint az ingatlan forgalmi értéke 980.000 Ft, ezért a vevő által 
megjelölt 1 millió forintos vételár elfogadását javaslom. Megállapítom 5 igen szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot. 
 
478/2018.(IX.19.) határozat 
Csépa, Béke út 109. lakóház értékesítése 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában álló Csépa, 
Béke u. 109. szám alatti ingatlant 1 millió forintért, azaz egy millió forint vételárért eladja 
Pölös Kristóf és Bóka Norbert (50-50 %-ban) Csépa, Kossuth u. 85. szám alatti lakosok 
részére. 
 
Az adásvételi szerződés megkötésével Lantosné Dr. Szabó Erika ügyvédet bízza meg a 
testület. Az adásvételi szerződés aláírására Fialka György polgármestert hatalmazza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Pölös Kristóf Csépa, Kossuth u. 85. 
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   2./ Bóka Norbert Csépa, Kossuth u. 85. 
   3./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
   4./ Dr. Szabó Erika ügyvéd 
   5./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 

b.) ingatlan bérbeadása 
 

Fialka György polgármester: Szalai Krisztinának szeptemberben jóváhagytuk, hogy bérbe 
vegye a Csépa, Hunyadi u. 49. szám alatti ingatlant. Ő visszamondta a bérleményt, de új bérlő 
is jelentkezett. Molnárné Horváth Erzsébet szeretné bérelni. Munkahellyel rendelkezik.  
Amennyiben nincs más javaslat, javaslom az ingatlan bérbeadását Molnárné Horváth Erzsébet 
részére. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 
 
479/2018.(X.24.) határozat 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2018. november 1. napjától Molnárné 
Horváth Erzsébet részére bérletbe adja a Csépa, Hunyadi u. 49. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlant, melynek havi bérleti díja 15.000 Ft. 
. A bérleti szerződés aláírásával a testület Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Molnárné Horváth Erzsébet Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 

c.) bölcsőde pályázat 
 
Fialka György polgármester: bölcsőde pályázat elindítására további felmérést kell végezni.  
Az önkormányzatot kötelezettség terheli. Meg kell vizsgálni, hogy az óvodában plusz 10 fő 
mennyit jelent, és a bölcsőde kialakítását követően ugyanez a létszám tárgyi, személyi 
kiadásokat vonz maga után. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: még 2 fő várható, aki 2 éves kortól igénybe venné, az 
óvoda létszámában 9 fő 2,5 éves van. Jelenlegi létszámunk 84 fő. Úgy gondolom, ha 
átemelnénk bölcsődébe gyerekeket sokkal kedvezőbb lenne a támogatottságunk. Az alanyi 
jogon járó gyes-nél a közmunkaprogram is több bért ad.  
 
Fialka György polgármester: a nyílt ülések végére értünk, az ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann György 
  polgármester        jegyző 


