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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. december 17-én megtartott közmeghallgatáson 
Csépa Művelődési Házban. 
 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester  
   Havrilla Sándorné  képviselő 

Sajó Gergő   képviselő 
  Szabóné Bódi Dorina  képviselő 
  Gödöllei Krisztián  képviselő 

 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
   25 fő csépai lakos 
 
Igazoltan távol van:  Mészáros Mária  képviselő 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson Dr. Hoffmann Zsolt 
jegyző urat, Berényi Veronika kirendeltségvezető asszonyt, a megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, meghívottakat! Megállapítom, hogy 5 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
1122/2019. (XII.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. december 17-ei közmeghallgatás 
napirendjeit elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 

Polgármesteri tájékoztató 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN 
MEGJELENT CSÉPAI LAKOST! Az elkövetkező percekben szeretném ismertetni 
Önökkel az elmúlt két hónapban végzett munkánkat, illetve megpróbálom felvázolni a 
következő évre vonatkozó elképzeléseinket, terveinket! Kérem Önöket, hogy amennyiben 
kérdésük, felvetésük van, hallgassák végig bemutatót és a vetítés végén tegyék fel! 
A 2019. október 13-ai választásokat követően tudtuk megkezdeni a közös munkát, melybe 
próbáljuk a lakosok minél szélesebb rétegét is bevonni a munkába. 
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Célunk, hogy a lakók mindannyian magukénak érezzék azokat a projekteket, ami értük van és 
róluk szól! 
Számunkra a legfontosabb, hogy a településen újra legyenek közösségek, akik partnerek 
abban, hogy a település ismét felfelé ívelő pályára lépjen. 
 
Hiszünk abban, hogy együtt, közös erővel minden könnyebb, és minden sikerülhet! 

 Elsődleges szempont volt a folyamatban lévő ügyek átvétele és átlátása. A gazdasági 
helyzet felmérése és a következő évi költségvetés tervezésének megkezdése. 

 Igyekeztem felvenni a kapcsolatot az összes szomszédos polgármesterrel, hogy közös 
erővel, egy közös koncepció alapján tudjunk haladni előre. 

 Fontos volt felmérni azt is, hogy a felvállalt fejlesztési elképzelésekből mi az, amit 
már a következő évre betervezhetünk. Ezekről még további tájékoztatást adok. 

  
Korábban említettem, hogy szeretnék részletesebben beszélni a 2020-as évet érintő tervekről. 
Természetesen ezek még nincsenek kőbe vésve, tervekről beszélünk, melyekhez mind 
saját, mind pályázati forrást is kell találnunk. 
Legfontosabb szempont kell, hogy legyen a településkép javítása, turisztikai erejének 
növelése! 
Önkormányzati hivatal - A jelenleg meglévő épület átköltöztetése a jelenleg kihasználatlan 
„tájház” épületébe. 
Fontosnak tartom Evangélikus templom karbantartását. Fontos, hogy a Településképünk 
javuljon. A Mezőgazdasági utak karbantartásáról folyamatosan gondoskodnunk kell. 
Téli időszakban egyeztetést fogok kezdeményezni a helyi gazdákkal, hogy alakítsunk ki egy 5 
éves tervet az utak felújításával kapcsolatban. 
Amit 2020-as évre fogunk vállalni, azt lehetőleg az első félévben meg kell oldanunk, hogy 
mire az aratási, szüretelési munkák elkezdődnek, útjaink könnyebben járhatóbbak legyenek. 
Trianon-i emlékhely kialakítása. A 2020-as évben lesz Trianon 100. évfordulója. 
2020. június 4-én (csütörtök) 16:32 perckor emlékhely átadását tervezzük. 
Bízom benne, hogy számíthatunk a 2020-as esztendőben is segítő közreműködésükre 
munkánkban! 
Mi mind azon leszünk munkatársaimmal, hogy magas színvonalon, emberközpontúan, 
az Önök igényeit figyelembe véve legyünk az Önök szolgálatára! 
Remélem meg tudjuk szolgálni azt a bizalmat, amivel megtiszteltek bennünket két hónappal 
ezelőtt! 
Az első napirend kapcsán kérem a tájékoztatóm elfogadását! Megállapítom 6 igen szavazattal 
a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
1123/2019.(XII.17.) 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 2019. évre vonatkozóan. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
II. Napirend 
Javaslat a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére 
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Berényi Veronika: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében a félévet 
megelőző hónap utolsó testületi ülésén kerül jóváhagyásra a képviselő testület munkaterve. A 
munkaterv tartalmazza a testületi ülések időpontját és napirendi pontjait. Az időpont minden 
hónap harmadik szerdája, 15 óra. A tervezetet megkapták a képviselők írásban. A testület 
hatáskörébe tartozó témakörök megtárgyalását tüntettük fel.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Szabóné Bódi Dorina képviselő: szeretném ha kedden lenne, mert az kedvezőbb lenne 
számomra. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester:aki egyetért a módosítással, miszerint szerda helyett kedden 
legyen a testületi ülés, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 
1124/2019. (XII.17.) határozat 
munkaterv módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a jóváhagyta, hogy a testületi ülés minden 
hónap 3 hetében, kedden kerüljön megrendezésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: a munkaterv egészéről kell szavaznunk a fenti módosítással 
együtt. Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a 2020. I. félévi munkatervet. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta első félévi munkatervét. 
 
1125/2019. (XII.17.) határozat 
munkaterv elfogadásáról 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 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:  2020. január 30 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy a testület 2020. I. félévi 
munkatervére is épülő témákat tartalmazó munkaterveiket 2020. január 30. napjáig 
készítsék el, ezt terjesszék be testületi ülésre.  

Határidő: 2020. január 30. 
Felelős: a bizottságok elnökei  
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
 
1./ a képviselő-testület tagjai, 
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2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
3./ a napirendi előadóként érintettek 
 
 

CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2020. I. félévi  

munkaterve 

2020. január 14. (kedd) 15 óra  

 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
2./ Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
 tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
 
3./ Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására, valamint a 

2020. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
 Előterjesztő: pénzügyi biz elnöke 

Véleményezi: pénzügyi bizottság 
 

4/ Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
5./ Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2020. évi 
programterve 
 Előterjesztő: Bíró József alpolgármester 
 

 
2020. február 18. (kedd) 15 óra 

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

tapasztalatairól 
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 Előterjesztő: Szelei Ferencné egyesületi elnök 
 

2020. március 17. (kedd) 15 óra 

 

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

2020. április 14. (kedd) 15 óra 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
2./ Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. 

évi költségvetés végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor 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 2019. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan követelésekről 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 

Előkészítésért felelős: pénzügyi bizottság 
 

5./ Önkormányzati kitüntetések adományozására javaslat /zárt/ 
Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
 

 

2020. május 19. (kedd) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
2./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 előkészítésért felelős: gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
3./ Előterjesztés a 2020. év I. negyedévi előirányzat módosítására 
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 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

 

 
2020. június 16. (kedd) 15 óra 

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 

II. 
SZERVEZÉSI FELADATOK 

 
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.) a Szolnok Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti 
ellátáshoz történő csatlakozásról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző : Törvényi kötelezettségünk a fogorvosi ügyelet biztosítása. Csépa 
községben ez az ügyeleti ellátás nem megoldott, melyre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2019. május 30-i 
levelében fel is hívta a figyelmet és előírta a hiány pótlását.  
 
Megkerestük a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulást, hogy az orvosi ügyelet 
mintájára megoldható-e kistérségi fogorvosi ügyelet. E kérdésben a társulás társulási ülésen is 
napirendre tűzte a kérdést. A kezdeményezés szolgáltató hiányában eredménytelenül zárult. 

 
Ezt követően megkerestük a Szolnok Kistérség Többcélú Társulását, hogy az általa 
Szolnokon működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz csatlakozhatna-e . Szalay Ferenc elnök 
úr 2020. április 1-től lát lehetőséget csatlakozásunkra.  
Javaslom a Tisztelt Képviselő testület számára a fogorvosi ügyelethez való csatlakozást. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja hogy  a 
Szolnok Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő 
csatlakozást. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a csatlakozást. 
 
1126/2019.(XII.17.) határozat 
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a Szolnok Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz 
történő csatlakozásról 
 
 
1.) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 

Szolnok Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz. 
2.) Vállalja a településre lakosságszám-arányosan háruló költségeket. 
 
 

Erről értesül: Képviselő-testület 
   Szolnok Kistérség Többcélú Társulása 
   KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
   KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor    Dr. Hoffmann Zsolt 
     polgármester         jegyző 
 
 
b.) Járási Startmunka mintaprogramra való pályázat benyújtásáról 
 
Pintér László GAMESZ vezető: Javaslatot teszek hogy a Járási Startmunka mintaprogramra 
való pályázat benyújtására. Az előző években is működött a program, néhány ember számára 
biztosíthat a program megélhetést. 2020. évben 12 fővel vennénk részt a programban.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan Csépa Község Önkormányzata a Járási Startmunka 
mintaprogramra való pályázat benyújtsa és azon részt vegyen. Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
1127/2019.(XII.17.) határozat 
Járási Startmunka mintaprogramra való pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy önkormányzatunk 2020-
as évben a Belügyminisztériumhoz közmunka pályázatot nyújtson be Start munka 
mintaprogramra (szociális jellegű program és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) és 
annak megvalósítására. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: az út pályázat megvalósulásáról, annak helyzetéről érdeklődnék. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az út pályázat megvalósulása jelenleg 95%-os helyzetben 
van. Vannak hiányosságok, erről hibajegyzéket vettünk fel, v árjuk annak megvalósítását, 
addig nem tudjuk a pályázatot befejezettnek tekinteni. Csépa Község Önkormányzat részére 
nem érkezett hatósági megkeresés vizsgálatról. Úgy gondolom, nálunk minden rendben van. 
Van még kérdés, észrevétel? 
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Jakab András: szeretném ha fa szeméttárolókat helyeznénk el hátha akkor nemm lenne tele 
szeméttel a községünk. Esetleg rendezhetnénk még karácsony előtt szemétszedést 
szervezetten. Nagyon nagy megelégedés volt számomra amiikor megtudtam, hogy a 
képviselők minden csépai lakosra vesznek koszorút, szeretném ha az önkormányzat is tenne a 
csépai lakosokra koszorút.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megfontoljuk a javaslatokat. 
 
Pataki Györgyné: A Hunyadi utcában is van egy nagyobb szemétlerakat, amely a szomszédos 
ingatlanok lakóit zavarja. Egyszer már ki lett takarítva, a GMESZ elvitette a szemetet, de csak 
oda teszik. Kérem a segítségüket. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: hulladékgazdálkodási bírság kiszabható, ha tudjuk ki viszi oda a 
szemetet. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy törvényi módosítások is várhatók a 
következő évben, melynek eredményeképpen a szabálysértés átkerül a Kormányhivataltól a 
Rendőrséghez, bizonyos építési ügyek a hivataltól a kormányhivatalhoz, és bizonyos 
gyámügyek a kormányhivataltól a jegyzőhöz.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a kérdéseket, véleményeket. Kérem a képviselő testületet, zárt ülésen folytassa 
munkáját! 
 
 

kmf. 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 


