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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. december 12-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 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
   27 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! 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 az írásos napirendi 
javaslatot a testület. 
 
796/2018.(XII.12.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. 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: eltelt egy év és a közmeghallgatáson számot kell adni, hogy áll 
költségvetésünk, milyen megoldásokkal tudtuk az évet zárni. 
Az évet 13 millió Ft visszafizetési kötelezettséggel indítottuk, az új könyvelési rendszerből 
fakadóan normatív elszámolás nem megfelelően történt. Jelenlegi költségvetésünk: fő 
számlán 53.194.000 Ft van, ebben benne foglaltatik 26.200.000 Ft konyha felújítás. A 
működési feltételekre biztosítunk 27 millió forintot. Közfoglalkoztatás 4.346.000 Ft, melynek 
1,5 millió tartalék része van.  
Az eddigi költekezést kompenzálja a tiszaugi ellátási szerződés, mely a konyha 
költségvetésében jelentkezik. Az önkormányzat helyzetét is javította az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény normatív támogatásának növekedése. 
Külterületi út felújításra került sor 300 m hosszúságban. 
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A művelődési ház teljes felújítása belső festéssel nem egészült ki, a költségvetésbe nem fért 
bele. Az orvosi rendelő 15 milliós beruházása befejeződött és a 25 milliós energetikai 
felújítása is. A belső terek festését az elkövetkezendő időszakban fogjuk végrehajtani. 
A konyhánkban elkészített ételek iránt megnövekedett az igény. Szelevény, Csépa, és Tiszaug 
településeket látják el meleg étellel. Pályázaton a konyha felújítására 22,6 millió forintot 
nyertünk.  
Önkormányzati támogatásként 8 millió forintot kapott önkormányzatunk, mely 13 milliós 
visszafizetési kötelezettségünk visszapótlását jelentette valamilyen szinten.  
A közbiztonsággal összefüggésben elmondható hogy javult, a településen közbiztonsági 
kamerák lettek elhelyezve, és a lakosság jelentős része jutott munkahelyhez.  
Belterületi utjaink aszfalt és kő alapja megsüllyedt, megfelelő pályázati lehetőséggel 
tervezzük a felújítását. 
Közterületeink rendjével kapcsolatban alapvető probléma, hogy nem tudják mi a közterület, 
és mi a magánterület. Csépa négyes kereszteződésében az út melletti füvet évente egyszer 
vágják le, állami fenntartású útról van szó. Jó néhány fényképfelvételt készítettem a 
településen, sok romos ingatlan állami tulajdonban van. Magántulajdonban, a Tobánban lévő 
ingatlanokban mennyezet magasságú gaz van. Ennek a vágása a tulajdonos kötelessége lenne. 
Más, ha ott munkát végez, magánlaksértést követ el. Előrelépés történt a csépai tulajdonos 
csépai tulajdonnal rendelkező romos ingatlanok felszámolásában, a szociális keret terhére. 
A napokban kerülnek kiosztásra a karácsonyi csomagok, akik osztják negatív információkat 
hoznak. A tartalmát, a csomag nagyságát kifogásolják. Sajnáljuk. 
Önkormányzatunk kellő figyelmet fordít a családok támogatására, ami az önkormányzat 
erejéből kitelik. Jelen pillanatban folyik az országban egy nemzeti konzultáció a családok 
védelméről. A kérdéssorból egyetlen kivenni való sincs, Önök előtt én is kitöltöm e lapot, és 
kérek minden családot, hogy éljen ezzel a lehetőséggel! 
2019. december 31-ig be kell bejezni a konyha felújítást és a pókaházi utat. Segíteni a civil 
szervezeteket, három civil szervezet közel 5-5 milliós pályázatot adott be, de a szervezeteknek 
nincs meg a lehetősége, hogy előfinanszírozza. 
A művelődési rendezvények szervezésére is lehet majd pályázatot benyújtani. Tervezzük az 
óvodáztatási és beiskolázási támogatás bevezetését. A jövő évben is tervezzük a szociális 
tűzifa támogatás pályázati úton való megvalósítását.  
Közterület településkép javítására pályázatot akarunk beadni. 
A nyugdíjba vonulók pótlása is jövő évi feladat, komoly gondot fog jelenteni.  
Mini bölcsőde kialakításával törvényi kötelezettségünknek kell eleget tenni.  
Utaltam néhány gondolatban a jövő évi feladatainkra is, ha kérdés merülne fel, kérem, tegyék 
fel, azután a vélemények következnek. 
Kérdés nincs, hozzászólások: 
 
Polovics Zoltán: közbiztonsággal kapcsolatban elmondom, hogy nagyon szép játszóterünk 
volt. Megrongálták olyan módon, hogy használhatatlan, balesetveszélyes. Javaslom kamera 
elhelyezését. Amennyiben megoldható, jó lenne fákat ültetni oda, hiszen árnyékra nagy 
szükség lenne nyáron, a nagy melegtől felforrósodnak a mászókák. 
Lassan 100 éve Trianon, többen beszéltünk arról, hogy egy emlékpark létrehozása jó lenne. 
Határainkon túliak járnak a faluban. Hazánkat igazságtalan döntés érte, tanítani kell 
gyerekeinknek.  
A közterület jogtalan igénybevétele tapasztalható, a házak előtt építési törmelékek egyéb 
dolgok kerülnek tárolásra, gyakran éveken keresztül. Azt benövi a gaz. 
 
Fialka György polgármester: a játszótérre kamera felszerelése tervbe van, a községi 
sportegyesület pályázott 5 kamerára. A faültetésnek sincs akadálya. A Trianoni emlék 
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létrehozása nem kis feladat, azt engedélyeztetni kell, a helyet megtervezni, az emlékműről is 
dönteni kell. Pályázatot lehet nézni, jelenleg nem tudom megválaszolni az önkormányzat 
mennyit tud áldozni rá. 
A falu összképére vonatkozóan önkormányzati rendelet tartalmazza mindazt amit elmondtál, a 
lakosok nem ismerik. Építési betontörmeléket a gamesz rendszeresen elszállítja, és 
összegyűjti. 
Illegális szemétlerakás miatt feljelentést is tettünk, amely jelenleg a rendőrség kezében van. A 
kamera rendszer teljes kiépítésével ezek a jogsértések is könnyebben felderítésre kerülnek. 
Közterületen van szeméttároló, de inkább az mellé teszik le a szemetet, mint bele. 
 
Csetényi Mihályné: a vidék lakosságát szeretné erősíteni a Kormány. A fiatalok elköltöznek, 
vagy már vissza sem jönnek a tanulmányaik végeztével Csépára. 
Évek óta nincs háziorvos, az a szerencsétlen két asszisztens gazdag tapasztalattal rendelkezik, 
amennyire tudnak, segítenek. Közelítenek ők is a nyugdíjhoz. 
A takarékba december 5-én háromszor mentem, de nem tudtam az ügyem elintézni. A takarék 
bezárását ki dönti el? A vidékiség hátrányát nem érzik, csak a pénz dönt. 
Még a nyugdíjam felvétele miatt is utazni kell. Falun a közszolgáltatás növekedése nem 
tendencia. 
Úgy hallottam vannak pályázati lehetőségek a temető felújítására, kopottak a síremlékek, a 
temetőrendezés halaszthatatlan. 
 
Fialka György polgármester: a vidék megtartó erejével kapcsolatosan már volt beszélgetésem 
csépai lakosokkal. Az érettségizett és diplomázott gyerekek valóban nem jönnek vissza, a 
településen nincs képzettségnek megfelelő munkahely. Munkahelyet az anyavállalatok nem 
telepítenek ide, mert ott a biztonsági őrtől kezdve minden megvan. Itt drágábban állítaná elő a 
terméket a többletköltségek miatt. A másik nagy probléma, hogy szakmunkás sincs. 
A fiatalok elmennek a megélhetés után, és nem tudnak mit kezdeni az itthon maradt idős 
szülővel. Törvény van, hogy a gyereknek kötelessége a szülőt istápolni, hiszen őt is 
felnevelték. A törvény jól körbeírja ezt a helyzetet. 
Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy városokban sincs annyi orvos, amennyire szükség van. 
Osztályokat zárnak be, a kórházakban is orvos hiány van. Jogos kérdés, hogy mi lesz, ha a két 
asszisztens nyugdíjba megy? 
Kormányzati döntésnek kell születni, egy település sem tudta megoldani a környékben, hogy 
állandó orvosa legyen.  
A takarékra vonatkozóan a bezárás sajnos nem rémhír. Profitorientált a cég. Megkerestem az 
országgyűlési képviselőt, január első hetére kaptunk időpontot.  
A temetőben a sírok felújítása és karbantartása a hozzátartozók feladata, nem nyúlhatunk 
hozzá, hiszen ha valami nem úgy sikerül, kegyeletsértésért fel is jelenthetnek.  
Az önkormányzat nem mindenható meg vannak a törvényes keretei működésének. A leküldött 
pénzeknek adnak feladatot is. Az, hogy a vidék milyen állapotba került, a kárpótlásra 
vezethető vissza, ami a rendszerváltás után bekövetkezett. Ha a termelőszövetkezetek kapnák 
meg azt a támogatást, amit most a gazdák vesznek fel, gondoltak-e rá hol tartanánk. A gazdák 
az utak mellé valóban kiszántanak, lassan közlekedni sem lehet, de látni melyik föld melyik 
gazdáé, van akié műveletlen, tiszta gaz. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a szemét mindenkinek szúrja a szemét. Könnyen tudjuk mondani,  
mennyire megbotránkoztat a szemetelés. Azonban nevet senki nem mond, ki szállította oda, 
ha látja sem tanúskodik. 
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Havrilla Sándorné alpolgármester: szeretném megnyugtatni a felszólalót, mindig méltósággal, 
tisztelettel rendeztük meg állami és községi ünnepeinket. A Hősök Napján megemlékezünk 
Trianonról is, az általános iskolai ünnepségeken méltóképpen igyekszik feltárni a múltat. 
Pigniczki Árpád képviselő úr néhány évvel ezelőtt kezdeményezte az 56-os hősök emlékére 
kopjafa elhelyezését, ami megvalósult. A zsidó emlékművet is igyekszünk tavaszra rendbe 
tenni. A Szent István park rendezése is megindult. Az I. világháborús emlékműre felkerültek 
azok a nevek, amelyeknek még ott a helyük.  
Kinevelni az utódokat egyes álláshelyekre valóban probléma. Tapasztalható az általános 
iskolában, és óvodában is. Az elmúlt évek alatt növekedett a bejáró dolgozók száma. 
A polgármesteri hivatal olyan bértáblával dolgozik, hogy katasztrofális, még csoda, hogy itt 
dolgoznak. Ezeknek a köztisztviselőknek a bére nagyon régen nem emelkedett. Felül a buszra, 
elmegy Kecskemétre, háromszoros bérért.  
Egyetértek a facebookhoz való hozzáfűzéshez, én hirtelen ember vagyok, sokszor olyan 
kommentet írnék hozzá, ami nem méltó. Panaszt lehet tenni, a hivatalba be lehet menni  és 
szemtől szembe talán könnyebb közös nevezőt kialakítani. Egy irányba kell haladni. A 
legsértőbb kritika az volt, hogy a képviselő testület olyan, amilyen. Én becsületesen végeztem 
a munkám, és mindenkinek elfogadom a véleményét. Kérdezzenek rá, miért így szavaztam, a 
döntéseim a jegyzőkönyvekben láthatóak. Telefonon, személyesen, e-mail-en elérhető vagyok 
a nap 15 órájában.  
 
Nagy Ferencné: a mellettünk lévő ház életveszélyes, a teteje is leszakadt. Kihez kell fordulni?  
Csodálatos hétvégénk volt, az egész rendezvénysorozatért köszönet. Mindenkinek, azoknak, 
akik segítettek, akik főztek, akik vendégül látták a gyimesbükkieket. Köszönet atyának, és a 
polgármesternek is.  
Egyetértek vele, hogy ott rontottuk el a falu dolgát, hogy kiszedtük az aranykoronát „ holott a 
sírt, hol nyugszik atyja, / kellene megbotoznia” idézem József Attilát. 
 
Fialka György polgármester:a lakosság élni akarásával nem vagyok borúlátó, tizenvalahány 
civilszervezet van.  Tisztességgel, becsülettel működnek. Valaki kisebb csoportban szeretne 
valamilyen tevékenységet végezni, nincs akadálya, segíti önkormányzatunk. Összekovácsolja 
a közösséget.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: szomszédos ingatlan állapota miatt hatósági ügyben kell eljárni, 
életveszélyesé nyilvánítja a törökszentmiklósi építési hatóság. A végrehajtó szolgálat a 
közigazgatásban hiányzik. Ezt 2008 óta tervezik. Jelenleg az az érvényes szabály bárki 
bejelentést tesz, a törökszentmiklósi hatóság elrendeli a szükséges intézkedést (munkálatot), 
amennyiben nem teljesítik, bírságolni lehet a tulajdonost.  
Amikor átdől a rom , birtokháborítás miatt indul az eljárás. Egy éven belül a jegyző jár el, egy 
éven túl a bíróság.  
A romos ingatlanok helyreállítására az önkormányzat tett lépéseket, évente pár ingatlanra sor 
kerül. 
A gazos, szemetes területekre közigazgatási bírságot róhatunk ki. Amelyik önkormányzatnak 
erre lehetőség van, végre is hajthatja a tisztántartást, melynek költségét rá lehet róni az 
elkövetőre. 
 
Zombori Orsolya: aki megvette a házat az meghalt, mindent elkövettünk, hogy az örökössel 
felvegyük a kapcsolatot, és megvásároljuk a házat. Szerettük volna helyrehozni, tűrhetetlen, 
katasztrofális állapotban van. 
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Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: senkit nem lehet kötelezni, hogy eladja az ingatlanát. 
Birtokvédelmi pert nyújthatnak be a bíróságon, Ön a felperes, mindent önnek kell 
bizonyítania. A bíróságon jövedelmi viszonyokra tekintettel lehet költségmentességet kérni. 
 
Pintér Csaba képviselő: összeírta a hivatal az állami tulajdonban lévő romos ingatlanokat, a 
megkeresés elment, de egyetlen levélre sem érkezett válasz. A Nemzeti Vagyonkezelővel 
egyszer véletlenül sikerült beszélni. Lakossági bejelentésre, ha feljelentik, ráterheli az 
ingatlanra a takarítás költségét. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: évtizedek óta arra törekszünk, hogy a történelmi 
emlékműveket rendbe tartsuk. Az emlékműveknél az önkormányzat, a lakosaink, az iskola, 
óvoda megemlékeznek a történelmi eseményekről. A családban is beszélni kell erről, hogy 
rögzüljön a gyermekekben.  
Javaslom, hogy indítsunk egy mozgalmat, építsünk az irigységre, tegyük széppé kertjeinket. 
Licitáljuk túl egymást, melyikünk kertje, ház előtti területe a legszebb. 
Nemcsak az egészségügyben gond az utánpótlás, az iskolában is csak 3 fő helyi lakos 
dolgozik. Nem szabad keseregni, a fiatalok rugalmasak. 
A polgármester említette a középületek felújításra kerültek, akik itt élnek azoknak. Megújult 
két középület, reméljük a polgármesteri hivatal és a konyha is soron következik. 
Az egészségügyi ellátást mindenki megkaphatja, létezik betegszállítás intézményesen. Igaz, 
reggel elmegy és délután 17-18 óra mire visszahozzák. Aki nincs jó kondícióban, nehezen 
viseli.  
 
Fialka György polgármester: sok pozitívum is volt ebben az évben, a pályázati összegek mind 
a helyi értékeket gyarapítják. A csónakázó tó építését is megkérdőjelezték, azonban annak 
helyén mi volt? Dögkút és szeméttelep. Ez lett felszámolva. Az önkormányzat dolgainak sora 
olyan, mint a családok élete. Ha egy feladatot végrehajtottunk, már tervezzük a következőt.  
Felajánlom, bárki, bármikor szeretne velem valamiről beszélni, készséggel állok bárki 
rendelkezésére.  
Az első napirend kapcsán felvetett kérdésekre adott válaszokkal együtt kérem a tájékoztatóm 
elfogadását! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
797/2018.(XII.12.) határozat 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete elfogadta a polgármester tájékoztatóját a 
költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak 
üteméről 2018. évre vonatkozóan. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
II. Napirend 
Javaslat a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: 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. 
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2018-ban minden hónap 3. szerdáján 15 órai időponttal lett tervezve az önkormányzati ülés a 
csépai hivatal tárgyalótermében. 6 rendes ülést kell tartani törvényi kötelezettség szerint. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 2019. I. félévi 
munkatervet az előterjesztés szerint elfogadásra javaslom. Kérem, kézfelnyújtással jelezze, 
aki elfogadja. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta első félévi munkatervét. 
 
798/2018.(XII.12.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2019. I. félévi munkatervének 
elfogadásáról 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 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:  2019. január 16. 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy a testület 2019. I.. félévi 
munkatervére is épülő témákat tartalmazó 2019.I. félévi munkaterveiket 2019. január 16. 
napjáig készítsék el, ezt terjesszék be testületi ülésre.  
Határidő: 2019. január 16. 
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 
 

2019. I. félévi  

munkaterve 

2019. január 16. (szerda) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
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3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2019. 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 
 
5./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2019. évi 
programterve 
 Előterjesztő: Havrilla Sándorné alpolgármester 
 

 

2019. február 13. (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa községi önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Tájékoztató a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének működéséről, 

tapasztalatairól 
 Előterjesztő: Szelei Ferencné egyesületi elnök 

 

2019. március 20. (szerda) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tervezett programjairól, annak 
költségvetési hátteréről 
 Előterjesztő: Bíró József művelődési ház és könyvtár vezető 
 
 

2019. április 17. (szerda) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. 

évi költségvetés végrehajtásáról 
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 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 
 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 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 2018. 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 

 

2019. május 22. (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 2019. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 

 

 
2019. június 19. (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; 
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- 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: 2019. február 23. 
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.) Előterjesztés Tiszakürt Községi Önkormányzattal kötendő feladat ellátási 
szerződés megkötésére 

 
Fialka György polgármester: tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Tiszakürt Önkormányzatával 
feladat ellátási szerződést kívánunk kötni, mellyel a fogászati ellátási lehetőséget szeretnénk 
biztosítani. Egyenlőre, tiszakürti helyszínnel, később a csépai rendelő – fogorvos kérése 
szerinti – felszerelés, és eszközbeszerzést követően, csépai helyszínnel.  
Kérem, a feladat ellátási szerződés megkötéséhez a testület hozzájárulását! Megállapítom, 5 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
799/2018. (XII.12.) önkormányzati határozata  

hozzájárulás fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötéséhez 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy Tiszakürt, Nagyrév, 
Tiszainoka és Csépa egy fogorvosi körzetet alkot, illetőleg elfogadja azt, hogy a fogorvos 
tevékenységét Tiszakürt községben látja el. 
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata az 
MDM Szitu Bt.-vel a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 
megkösse.  

Felelős: Fialka György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben,  

2. Fialka György polgármester helyben, 

3. Tiszakürt Község Önkormányzata, 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.  
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b.) Javaslat az Önkormányzati Konyha Élelmezésvezetői pályázat elbírálására  

 
 
Fialka György polgármester : zárt ülésen tárgyaljuk, mert a személyes adatok nyílt ülésen 
való kezeléséhez nem járult hozzá a pályázó. Kérem a testület hozzájárulását, a zárt ülésen 
történő tárgyaláshoz. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

 
800/2018.(XII.12.) határozat 
hozzájárulás napirend zárt ülésen történő tárgyalásához 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a beérkezett pályázatot, melyet az 
önkormányzati konyha élelmezésvezetői álláshelyére nyújtottak be, zárt ülésen tárgyalja, 
mivel a pályázó a személyes adatai nyílt ülésen történő kezeléséhez nem járult hozzá. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

 
Fialka György polgármester: mindenkinek felhívom a figyelmét a konzultációs kérdőív 
kitöltésére, minél nagyobb számban segítsük a Kormány munkáját.  
Megköszönöm a kérdéseket, véleményeket. Kérem a képviselő testületet, zárt ülésen folytassa 
munkáját! 
 
 

kmf. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 


