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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. november 29-án megtartott nyílt soron kívüli 
ülésén a Művelődési Ház kistermében  
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester  
   Havrilla Sándorné  képviselő 

Mészáros Mária  képviselő 
Sajó Gergő   képviselő 

  Szabóné Bódi Dorina  képviselő 
  Gödöllei Krisztián  képviselő 

 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm a nyílt soron kívüli ülésen megjelent 
megválasztott képviselő hölgyeket, urakat, meghívottakat! Megállapítom, hogy 6 fő képviselő 
és a polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
961/2019. (XI.29.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. november 29-ai nyílt soron kívüli 
ülés napirendjeit elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 

E.On szerződés  
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: A közvilágítás karbantartására jelenleg a Sistrade Kft.-vel 
vagyunk szerződéses jogviszonyban, az a szerződés azonban a holnapi nappal lejár. Az E.On 
megkeresett és szolgáltatást ajánlott a közvilágítás karbantartására vonatkozóan. Jelenleg 264 
közvilágítással kapcsolatos lámpával rendelkezünk. Szerződéskötés esetén az E.On elvállalta, 
hogy az összes izzót és gyújtót kicseréli a rendszeren. Kérem, a Képviselő testület 
felhatalmazását hogy aláírhassam a szerződést. Az E.On Zrt lehetőséget biztosít arra is, hogy 
bővíthessük a közvilágítást. Új lámpatest létrehozása 99.000 Ft+ÁFA ellenében lehetséges. 4 
évre kötnénk ezt a szerződést. 

 
Havrilla Sándorné: Van-e róla tudomásunk hogy az előző Sistrade Kft milyen munkálatokat 
végzett el, az általánydíj megfizetése ellenébe? Izzócsere esetén milyen izzók kerülnek fel? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Nincs tudomásunk, de kérhetünk róla kimutatást. Az EOn 
ugyanazon teljesítményű izzókat helyezne fel. 
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Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A hálózat tulajdonosa és a hálózat karbantartója egy kézben 
lenne. Ez elválhat, mint eddig, így azonban hatékonyabban tudja ellátni a feladatát. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e más javaslat, kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait, hogy fogadjuk el az E.On Zrt-vel közvilágítás karbantartására vonatkozó 
szerződéskötést. Aki egyetért azzal, hogy az E.On Zrt -vel közvilágítás karbantartására vonatkozóan 
szerződést kössek, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 

 
962/2019.(XI.29.) határozat 
E.On szerződéskötésről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete dönt, hogy a közvilágítás 
karbantartására az E.On Zrt-vel kössünk szerződést. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert hogy az ezzel kapcsolatos szerződést 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal4 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 
 

II. Napirend 
 Egyebek 

 
Havrilla Sándorné képviselő: A tüzifa kiosztással kapcsolatban szeretném felhívni képviselő 
társaim figyelmét, hogy a zárt ülésen titoktartási kötelezettségük van. Eddig ez sosem jelentett 
problémát és nem gondoltam hogy a szavaimat visszahallom a faluban. Mindazonáltal most is 
vállalom azt amit mondtam, csak nem örülök neki, hogy a zárt ülésen elhangozottak 
kiszivárognak. 
 
Mészáros Mária képviselő: magunk alatt vágjuk a fát ha ezt csináljuk. 
 
Bíró József alpolgármester: a mi egységünk bomolhat meg ezáltal. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a zárt ülésen hozott határozat nyilvános. A hatósági ügyben 
hozott határozat nem nyilvános! 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Ennek tudatában megkérem a képviselő társaimat, hogy titoktartási 
kötelezettségüket tartsák be! A szociális tüzifaosztással kapcsolatban elmondanám, hogy most 
decemberben a belügyminisztériumi fa kerül kiosztásra. Ezen felül is van még fánk, amit szociális 
keretből vásároltunk, így akik most nem jutott fa, ők egy következő körben kerülnek elbírálásra. 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Más hozzászólás nem lévén az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester          jegyző 


