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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. november 21-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 
Kovácsné Németh Mária képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   
Igazoltan távol van: 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 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van. Szabó Károlyné képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. A 
testületi ülés határozatképes. Az írásos meghívóban szereplő napirendeken kívül a zárt ülésen 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok rangsorolásáról, és a szociális tűzifa kérelmek 
elbírálása. Amennyiben nincs más javaslat új napirendi pontra, kérem, szavazzunk! Pigniczki 
Árpád képviselő zárt ülésen kíván egy kérdést feltenni. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
507/2018.(XI.21.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. november 21-ei nyílt ülés 
napirendjeit elfogadta az írásos meghívóban szereplő napirendekkel és a zárt ülést a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázatok rangsorolása, és a szociális tűzifa kérelmek elbírálása 
napirendekkel kibővítette. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 

Fialka György polgármester: két hét szabadságon voltam, de minden nap megjelentem a 
hivatalban ez idő alatt.  

Komoly beruházás fejeződött be a Művelődési Házban, október 25-én a Megyei Közgyűlés 
Alelnökét kértem fel, hogy közben járjon a munkálatok gördülékenyebbé tételére, azért, hogy 
az október 30-ai befejezés sikerüljön, Krizsai Péterrel is egyeztettem. 
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30-án Dr. Surányi Lajosné temetésén nem tudtam részt venni (Szolnokon voltam előző 
ügyben), a testületünket és településünket képviselték, méltóképpen búcsút vettünk, emlékét 
őrizzük. 

31-én megtörtént az átadás, hiánypótlásokkal együtt. Ennek eredményeképpen egyeztetést 
folytattam a menedzsmenttel, az orvosi rendelő hőszigetelésére és színre festésére megoldást 
találtunk.  

Traktor beszerzése több testületi ülésen téma volt. Tudjuk melyik traktort, kitől és mennyiért 
vesszük. Most megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személyt kell keresni.  

Sikertörténet a gamesz gáton belüli fakitermelése. Az önkormányzat megvásárolta azt a 
tűzifát, az ott maradt haszonfát a lakosok és a gamesz emberei összegyűjtötték. 15-20 
lépésenként kb 2 heti munkával 500 q fa anyagot termelt ki a gamesz. 

Pogácsás Tibort fogadó óráján kerestem meg. Óvoda gyermekétkeztetési 8 milliós normatíva 
visszafizetésére kísérletet tettem. Örömmel tájékoztatom a testületet, 8.053.000 Ft rendkívüli 
önkormányzati támogatást kaptunk, így minden visszafizetési kötelezettségünknek eleget 
tettünk. A felszíni vizek ökológiai problémájával kapcsolatosan is egyeztettem Pogácsás 
államtitkár úrral.  

Havrilla Sándorné alpolgármester: az önkormányzat kitől vásárolta a fát? 

Pigniczki Árpád képviselő: ártéri erdő kitermelési lehetőségéről a lakosság hogyan értesült? 

Fialka György polgármester: a keményfát a NEFAG-tól vásároltuk. A lakosság 
szájhagyomány útján értesült a lehetőségről. Kérem a testületet, a válaszokkal fogadja el a 
polgármesteri tájékozatót. Megállapítom 6 igennel elfogadta a testület a tájékoztatót. 

 

II. Napirend 

Előterjesztés Tiszaug Község Önkormányzattal kötendő feladat ellátási megállapodás 
megkötésére  

 

Fialka György polgármester: Tiszaug polgármestere azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a 
gyermek és közétkeztetést Csépáról szeretnék megoldani. Tiszaug Község közigazgatási 
területén közétkeztetési feladatok ellátására a tiszaugi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a csépai Önkormányzati Konyhát hirdette ki az ajánlat nyertesének. Az intézményi 
gyermekétkeztetési támogatás igénylését, kezelését, elszámolását megkönnyíti, ha feladat ellátási 
megállapodást kötünk.  

 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: Csépa Községi Önkormányzat fogja megkapni az óvodai 
intézményi gyermekétkeztetés normatíváját. A feladat ellátási megállapodás a szünidei 
gyermekétkeztetésre nem vonatkozik, arra a felek külön megállapodást kötnek. 
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Fialka György polgármester: Kérem, amennyiben nincs más javaslat a gyermekétkeztetési 
feladat ellátási megállapodás megkötéséről döntsünk! Megállapítom a testület 6 igen 
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, melynek melléklete a feladat megállapítási 
megállapodás. 
 
 
508/2018. (XI.21.) határozat 
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási megállapodás megkötéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátási 
megállapodást Tiszaug Község Önkormányzatával elfogadta. 
 
 A megállapodás aláírásával Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Tiszaug Község Önkormányzata Káré Gábor Polgármester  
  2./ Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete (helyben) 
 

508/2018. (XI.21.) határozat melléklete 
 

F E L A D A T E L L Á T Á S I   M E G Á L L A P O D Á S 
 

mely létrejött egyrészről  Tiszaug Községi Önkormányzat 
székhelye:  6064 Tiszaug, Rákóczi u. 51 
adószáma:   
KSH száma:  
törzsszáma:  
bankszámla száma:   
képviseli:  Káré Gábor polgármester   
 
másrészről Csépa Községi Önkormányzat 
székhelye:  5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
adószáma:  15732932-1-16 
KSH száma: 15732932-8411-321-16 
törzsszáma:  732934 
bankszámla száma:   
képviseli:  Fialka György Péter polgármester  
 
együttesen: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
 

I. Előzmények 
 

1) A Felek egyezően rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat biztosítja gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, 
továbbá a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. 
 
2) A Gyvt 97§ (1) bekezdése alapján, egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok 
ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési 
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önkormányzat, illetve az állam - a fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv útján - állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött 
ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 
 
3) Tiszaug Községi Önkormányzat az 1. pontban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés 
biztosítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárva feladat ellátási 
megállapodás megkötését kezdeményezte Csépa Községi Önkormányzattal. Mindezekre 
tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
 

II. A  tárgya 
 
4) Csépa Községi Önkormányzata jelen feladatellátási megállapodásban meghatározottak 
szerint intézményi gyermekétkeztetés ellátását biztosítja Tiszaug Község Önkormányzat 
részére az óvodai nevelési napokon. 
 
5) Csépa Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Tiszaug Község 
Önkormányzat részére a számára Gyvt-ben 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott alábbi feladatot biztosítja: a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon 
az óvodában a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két 
kisétkezést. 

 
III. A megállapodás tartalma 

 
6) Felek megállapodnak abban, hogy az intézményi gyermekétkeztetést Csépa Község 
Önkormányzata a természetben 5475 Csépa, Béke utca 167. szám alatt található 
Önkormányzati Konyhán keresztül biztosítja Tiszaug Község Önkormányzat számára. 

 
7) A gyermekétkeztetési feladatok biztosításához szükséges szállítási feltételeket a Csépa 
Községi Önkormányzat biztosítja, amely révén a csépai Önkormányzati Konyhájáról a 
tiszaugi  nevelési intézménybe történik a szállítás. 
 
8) Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a megállapodás vonatkozásában tiszaugi 
gyereknek minősül az a gyerek aki a tiszaugi nevelési oktatási intézménybe van 
beiratkozva, nyilvántartva.  
 
9) Csépa Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az étkezést úgy 
biztosítja, hogy az mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak. 
 

IV. Pénzügyi rendelkezések 
 
10) Tiszaug Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a tiszaugi gyermekek után járó 
intézményi gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás minden eleme 
a csépai Önkormányzati Konyhát illeti meg. 
 
11) A tiszaugi gyermekek utáni intézményi gyermekétkeztetési támogatás igénylése, 
évközi módosítása, elszámolása Csépa Községi Önkormányzat feladata. 
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12) A központi támogatás igényléséhez, módosításához, szükség esetén a lemondáshoz, 
elszámolásához szükséges adatokat Tiszaug Községi Önkormányzat biztosítja, az 
adatszolgáltatás teljesítését megelőző 7 napon belül.  

 
13) Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tiszaugi gyerekek 
után járó intézményi üzemeltetés támogatása és a felmerülő költségek között különbözet 
keletkezik, előzetes egyeztetés alapján, Tiszaug Község Önkormányzata a különbözetet 
megfizeti. 

 
14)  Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tiszaugi gyerekek 
jután járó intézményi üzemeltetés támogatása és a felmerülő költségek között többlet 
keletkezik, a csépai Önkormányzati Konyha éves elszámolás alapján a Magyar 
Államkincstár részére a többletet visszafizeti. 
 
15) Tiszaug Község Önkormányzat részéről a gyermekétkeztetést igénybe vevő 
óvodáskorú gyermekek étkezési térítési díját a csépai Önkormányzati Konyha szedi be, a 
tiszaugi Községi Önkormányzat adatszolgáltatása alapján. 
 
16)  Tiszaug Község Önkormányzata részéről igénybe vett gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díját az 1 melléklet tartalmazza. 

 
17) A tiszaugi gyerekek után járó rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 
támogatását Tiszaug Község Önkormányzata igényli, módosítja, számol el vele. 

 
V. A megállapodás hatálya, felmondás 

 
18) A Felek a jelen megállapodást 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik.   
 
19) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik 
félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel felmondhatja.  
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 
20) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben az Mötv., a Gyvt., a  Ptk. valamint a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályok 
hatályos előírásait kell alkalmazni. 
 
21) Jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 4 eredeti példányban 
készült, amelyből két-két példány illeti meg Önkormányzatokat.  
 
22) Együttműködő Felek jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
Csépa, 2018. …………………………….            Tiszaug, 2018. ………………………….. 
 

Csépa Községi Önkormányzata      Tiszaug Községi Önkormányzat 
            képviseletében:                    képviseletében: 
 
 
       /:  Fialka György Péter:/           /:  Káré Gábor :/ 
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                           polgármester                               polgármester 
 
 
....................................................  .......................................................   
pénzügyi ellenjegyző Csépa  pénzügyi ellenjegyző Tiszaug 
 
Záradék: 
 
 
Jelen feladat ellátási megállapodást 
 
Csépa  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 508/2018. (XI.21.) számú,   
Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2018. (XI.28.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 

III. Napirend 

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 2018. évi tevékenységéről 

Fialka György polgármester: A megválasztott önkormányzati képviselőknek a 
választópolgárokkal való kapcsolattartási, valamint a képviselő tevékenységről szóló 
beszámolási kötelezettségük van. A jogszabályi kötelezettségnek a képviselők eleget tettek, 
melyet az írásos anyagban megküldtünk. Szeretném, ha elsősorban egymásnak tennének fel a 
képviselők kérdéseket, de ne minősítsük egymás munkáját. Mindenki annyit végzett, 
amennyit ideje, munkája, habitusa lehetővé tett.  

Havrilla Sándorné alpolgármester: csodálatos a magyar nyelv. Kérdést fel lehet tenni 
véleményként. Tudunk olvasni a sorok között. Pigniczki Árpád beszámolójából hiányoltam a 
testületi munkájára vonatkozó részeket, pedig sok szép dolgot végzett. Jól működő testületünk 
munkája lassan véget ér. Együtt és külön-külön is sokat tettünk. Elfogadom a 
képviselőtársaim beszámolóját.  

Fialka György polgármester: év végén valamennyi terület összegzésre kerül. Van olyan 
kérdés, amit közmeghallgatásra kell vinni, nem lehet internetes oldalakon megoldani. Ilyen az 
elhanyagolt ingatlanok kérdése, a közterület kezelése, a fejlesztési lehetőségek. Azt csináljuk 
amire lehetőségünk van, nem azt amit szeretnénk. A Csépai Naplóban megjelennek a 
napirendjeink. Az önkormányzati törvényt betartjuk, a képviselői testület kompetenciáit 
figyelembe véve. Az önkormányzat bevételei nemcsak a normatív bevételekből állnak. A mi 
településünk azonos kondíciókkal rendelkező települések előtt jár. Nem mondom, hogy 
mindent megoldottunk. Óriási közterületeink vannak, a temetőt rendbe tenni, hatékonyabban 
kell dolgozni. Fejlesztésekre, sikeres pályázatokról számolhatunk be. Önkormányzati 
kötelezettségeinknek mindig eleget teszünk. Feladatként vettük számba a településképet rontó 
romos épületek felszámolását, melyek jórészt banki követelések áldozatai. Nehéz a romos 
épületek felszámolása állami tulajdonú ingatlanok esetében.  

Úgy gondolom, egyetlen dolgozónk sem érezte itt gazdasági problémák voltak, a képviselő 
testület bátran kiállhat a lakosság elé. Nem kis dolgot oldottunk meg az idén. A munkában 
járjunk élen, azokat az információkat, amelyek jobbító szándékúak, hozzuk testület elé. 
Mindenki munkáját megköszönöm.  
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A 2018. évi képviselői munkáról szóló beszámolókat amennyiben elfogadja a testület, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a képviselői 
tájékoztatókat. 

509/2018. (XI.21.) határozat 
Képviselői tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a képviselők 2018. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
 

IV. Napirend 

Előterjesztés a 385/2018.(VII.04.) határozat visszavonásáról 

 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2018 júliusában kétszer tárgyalta a konyha felújítását 
célzó Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
pályázatot. Első alkalommal 2018. július 04-én hoztunk egy döntést a pályázat beadásáról és 
az önerő biztosításáról a rendelkezésre álló információk alapján. A pályázat költségvetésének 
módosítása miatt másik önkormányzati határozatot kellett hoznunk, amely becsatolásra és 
időközben elfogadásra is került. Szükséges ezért a 2018. július 04-én hozott a 
385/2018.(VII.04.) önkormányzati határozatunk visszavonására.  

Fialka György polgármester: Kérem a képviselő testületet, hogy fogadja el a határozati 
javaslatot! Megállapítom a testület 6 igen szavazattal elfogadta a testület a határozati 
javaslatot. 

510/2018. (XI.21.) határozat 
385/2018.(VII.04.) önkormányzati határozat visszavonására 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete a 385/2018.(VII.04.) önkormányzati 
határozatát visszavonja. 

Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 

V. Napirend 

Egyebek 

a.) Emergency Service Kft munkájáról szóló beszámoló 

 

Fialka György polgármester: Az Emergency Service Kft. megküldte a központi ügyelet 2017. 
évi és 2018. első félévi időszakra vonatkozó működéséről készített beszámolóját. Kérem az 
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írásos anyag megismerését, és a képviselői jelzéseket a kft működésével kapcsolatban 
továbbítom társulási ülésen. 

b.) Ivóvíz-minőség javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 

Fialka György polgármester: a társulás megszüntetéséről már nyár folyamán hoztunk 
határozatot, azonban nem minden társulásban részt vevő település döntött. Ezért ismét 
határozatot kell hoznunk és elfogadni, hogy az Ivóvíz –minőség javító Önkormányzati 
Társulás 2018. december 31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárulunk.  
Kérem szavazatukat, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
511/2018.(XI.21.) határozat 
Ivóvíz javító társulás megszűnése 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91 §. b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. december 31. napjával 
történő megszüntetéséhez, ezért a képviselő-testület jóváhagyólag elfogadja a társulás 
megszüntetéséről szóló megállapodást. 

b.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 1.3.0/2F/09-2011-0002 
pályázat fenntartási idejére 2021.05.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat 
Öcsöd Nagyközség. 

c.) felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

Határidő: 2018. december 31. 

felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 
 
c.) Kőrös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekutivációs Társulása megszűnéséről 
 
Fialka György polgármester: a társulás megszüntetéséről már nyár folyamán hoztunk 
határozatot, azonban nem minden társulásban részt vevő település döntött. Ezért ismét 
határozatot kell hoznunk és elfogadni, hogy az Kőrös- Tiszamenti Önkormányzatok Hulladék 
rekultivációs Társulása 2018. december 31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárulunk.  
Kérem szavazatukat, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 

512/2018.(XI.21.) határozat 
Kőrös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekutivációs Társulása megszűnéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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d.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91 §. a.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a 
Kőrös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás 2018. december 
31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a képviselő-testület jóváhagyólag 
elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, 

e.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 7.2.3.0-2008-0036 és 
KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.03.31. 
vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség Önkormányzata, 

f.) felhatalmazza Fialka György polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

Határidő: 2018. december 31. 

felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 
d.) önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról 

 

Fialka György polgármester: Csépa, Béke u. 167/a önkormányzati tulajdonú ingatlan 
eladásáról döntöttünk már, a vevő kérte, hogy december 15. napjáig hosszabbítsuk meg a 
vételi ajánlat elfogadását, mert a pénz összeszedésére jelen pillanatban van lehetősége. 

Ki járul hozzá a kéréshez? Megállapítom 4 igen 2 nem szavazattal a testület hozzájárult a 
határidő meghosszabbításához. 

 

513/2018.(XI.21.) határozat 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 431/2018.(IX.19.) határozatában rögzített 
döntését – vevő Kocsis Ferenc kérelmére– 2018. december 15. napjáig fenntartja. 
 
Erről értesül: 1./ Kocsis Ferenc Csépa, Béke u. 93 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

e.) költségvetési átcsoportosítások 

 

Fialka György polgármester: a gamesz vezető kérésére indítványozom, hogy a gamesz bevétel 
kiesés pótlására 2 millió forint költségvetési támogatásban részesítse a képviselő testület a 
gameszt. Kérem, hogy járuljon hozzá a testület a átcsoportosításhoz. Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta az indítványt. 

514/2018.(XI.21.) határozat 

GAMESZ költségvetési támogatás módosításáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Csépai Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet részére 2.030.000 forint költségvetési támogatást biztosít, az 
alábbiak szerint:  

Dologi kiadásainak fedezetére 1.858.579 Ft -ot az Önkormányzat út, híd keretének dologi 
előirányzatából, és további  

141.421 Ft -ot a 2018. évi többlet adóbevételből biztosít. 

Személyi kiadásainak fedezetére 30.000 Ft-ot biztosít személyi jellegű kiadások teljesítésére, 
a 2018. évi többlet adóbevételek terhére. 

Erről értesül: 1./ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Vezetője Csépa 

  2./ Képviselő testület tagjai 

  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 

  4./ Számviteli Osztály Ksztm 

 

Fialka György polgármester: az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője kérésére 
indítványozom, hogy az intézményt 2,4 millió forint költségvetési támogatásban részesítse a 
képviselő testület . Az éjszaki pótlék nem volt betervezve a költségvetésükbe. Kérem, hogy 
járuljon hozzá a testület a átcsoportosításhoz. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta az indítványt. 

515/2018.(XI.21.) határozat 

Őszikék Egyesített Szociális Intézmény költségvetési támogatás módosítása 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény személyi és járulék kiadásainak fedezetére 2.400.000 forint költségvetési 
támogatást biztosít az Önkormányzat 2018. évi többlet adóbevételének terhére. 

Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 

  2./ Képviselő testület tagjai 

  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 

  4. /számviteli Osztály Ksztm 

 

Fialka György polgármester: az útépítési pályázatunk közbeszerzési eljárása során két ajánlat 
érkezett. Az Akviron Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Kft pontszáma 
655,7, a Profiter Machine Kft 1000 pontot ért el. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 
út kivitelezője a Profiter Masine Kft. Kérem a közbeszerzési pályázat eredményének 
jóváhagyását! 

Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta a közbeszerzési pályázat ügyvéd által 
közölt eredményét. 
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516/2018.(XI.21.) határozat 
közbeszerzési pályázat eredményének jóváhagyása 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, állapotjavítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt közbeszerzési 
pályázatának eredményét jóváhagyja, a nyertes pályázó neve: Profiter Machine Kft. 5137 
Jászkisér, Madách tér 8. Bruttó ajánlati összeg: 63.814.232 Ft 

A Képviselő-testület a vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza Fialka György 
polgármestert. 

A Képviselő-testület az előleg átutalásának teljesítésére valamint az azt követő pénzügyi 
teljesítésre felhatalmazza Fialka György polgármestert. 

 

Erről értesül:  1./ Profiter Machine Kft. 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 

    2./ Képviselő testület tagjai 

    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 

 

Fialka György polgármester: köszönöm a nyílt ülésen részvételüket, munkánkat rövid szünet 
után zárt ülésen folytatjuk. 

 

 

kmf. 

 

 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 

        polgármester           jegyző 


