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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. március 17-én megtartott nyílt ülésén 
Csépa Művelődési Ház és Könyvtár kistermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 

Mészáros Mária  képviselő 
Szabóné Bódi Dorina képviselő 
Havrilla Sándorné  képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Gödöllei Krisztián képviselő igazoltan van távol. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szeretném mindenki hozzájárulását kérni, hogy a 
testületi ülésről élő felvétel készüljön, melyet a facebookon közvetlenül vetítek, hogy a 
lakosok figyelemmel kísérhessék a testületi ülést. Kérem kézfeltartással jelezzék, akik 
hozzájárulnak a felvétel készítéséhez és lejátszásához. Megállapítom, hogy mindenki 
hozzájárult a felvétel készítéséhez.  
Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, urakat, jelenlegi és 
volt intézményvezetőket. Megállapítom, hogy Gödöllei Krisztián képviselő úr 
kivételével (aki igazoltan van távol) a képviselők és a polgármester, azaz 6 fő jelen 
van. Határozatképesek vagyunk. Van-e kiegészíteni való a napirendi pontokhoz? Ki az 
aki elfogadja? Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi javaslatot 
a testület. 
 

104/2020.(III.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. március 17-ei ülés 
napirendjeit az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ismét egy különleges beszámolóval kezdeném az 
ülést az elmúlt napok rendkívüli eseményekről. A koronavírus terjedésének 
lassításával kapcsolatban különböző intézkedéseket kellett hoznunk, és a jövőben is 
hoznunk kell majd. Szeretnék egy tájékoztatót felolvasni majd, valamint jelezném, 
hogy egy újabb tájékoztató fog kimenni a napokban a lakók részére. Mindenkinek 
szeretném a figyelmébe ajánlani a www.koronavirus.gov.hu honlapot, illetve a 
www.kormany.hu oldalakon hiteles információhoz, és aktuális tudnivalókhoz juthat a 
lakosság. Ma 0.00 órától újabb intézkedések léptek életbe, a határátkelőkön csak 
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magyar állampolgárok léphetnek be az országba. Szórakozóhelyeket bezárták. 
Élelmiszer, gyógyszertárakat, üzemanyagtöltő állomáson kívül más kereskedelmi 
egységek 15.00 után nem lehetnek nyitva. Az idősek gondozását illetően szeretnék az 
intézményvezetőkkel holnap 13.30-kor leülni és egyeztetni. Fel kell térképeznünk a 
faluban élő időseket, és mindenkit fel kell keresnünk, hogy van e olyan, akit ellátással 
kell segítenünk. A minisztériumból is fogunk egy megkeresést kapni, hogy a 
költségvetésünk milyen módon kell újra tárgyalni, hiszen intézményeink és az 
önkormányzat költségvetésében is átcsoportosításokra és módosításokra lesz szükség. 
Sajnos hosszú távra kell gondolkodnunk, minimum 3-6 hónapra kell felkészülnünk. 
Kérem a lakosságot is, hogy legyenek türelemmel, hiszen az ügyintézés folyamata is 
változott, de nem csak magunkat, hanem az ügyfeleket is szeretnénk óvni, hogy ne 
tőlünk, a dolgozóktól kapják el a betegséget. Kérem, hogy a lakosok kötelezően 
vegyék érvényesnek magukra való tekintettel. Kérem, hogy ha valakinek van szabad 
ideje, és tud segíteni az idősek ellátásában, az jelezze felénk. Képviselő úr jelezte 
számomra, hogy amíg nincs vakcina, addig nem lehet megszűntetni a járvány 
terjedését. Október 13 óta ez a 3. olyan eset, amelyet együtt kell átvészelni, de bízom 
benne, hogy együtt meg tudjuk oldani a fellépő problémákat. Kérem, hogy a holnapi 
tájékoztatót mindenki olvassa el. Akihez nem jutott el, az kérem jelezze, és igyekszünk 
ismét eljuttatni.  
Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem kézfeltartással 
jelezze aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót! Megállapítom, hogy 6 igen 
szavazattal elfogadtuk a polgármesteri tájékoztatót.  
 

II. Napirend 
2./Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése és új szervezeti és működési szabályzat megalkotására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem Berényi Veronika kirendeltségvezető 
asszonyt ajánlja be a napirendet. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a szabályzat még tartalmazta a tanácsnok 
feladatait. A tanácsnok megbízatása az általános helyi önkormányzati választással 
megszűnt, ezért az erre vonatkozó rendelkezést törölni szükséges.  
A 3. számú melléklete pontosításra került: a pénzügyi bizottság véleményezi a községi 
önkormányzat költségvetésről és a zárszámadásról szóló tervezeteket. A gazdasági 
koncepció véleményezése kikerült, hiszen ezen feladatot törvényi változásból eredően 
nem látja el. 
A szervezeti és működési szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza a Képviselő 
testület által hozott döntések nyilvántartásának módját. Az önkormányzati 
határozatokról készült nyilvántartásban a döntések számát, tárgyát a döntés 
megnevezését tüntetjük fel, a szervezeti és működési szabályzat ennek megfelelően 
készült el. 
A szervezeti és működési szabályzat 4. számú függeléke az önkormányzat szervezeti 
egységeit, telephelyeit nevezi meg. Itt a Művelődési Ház és Könyvtár megnevezés 
kiegészül a következő szerint: Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színtér. A cím 
változatlan marad. 
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a régi szabályzatot helyezzük hatályon 
kívül, és az új SZMSZ-t elfogadni szíveskedjenek! 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Van e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki hatályon kívül helyezi, illetve elfogadja az új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot az kézfeltartással jelezze. 6 igen Megállapítom, hogy a Csépa Községi 
Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta az új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot mellékleteivel.  
 
 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

3/2020. (III.18.) önkormányzati rendelet 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 

1. Az önkormányzat és jelképei 
 

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Csépa Községi Önkormányzat (a 
továbbiakban: önkormányzat).  
(2) Az önkormányzat székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi utca 24.  
(3) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el.  
(4) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási száma: 732934 
(5) A helyi önkormányzat jogi személy. 
 
2. § (1) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Csépa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).  
(2) A képviselő-testület szervei:  
a) főállású polgármester,  
b) pénzügyi bizottság,  
c) környezet-, közrendvédelmi és kulturális bizottság 
d) a jegyző,  
e) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
(3) A képviselő-testület hivatalának megnevezése: Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal  
Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
Telephely megnevezése: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai 
Kirendeltsége (továbbiakban: Csépai Kirendeltség) 
Cím: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 
 
3. § (1) Az önkormányzat hivatalos jelképei: a címer és a zászló. A címer és a zászló 
használatának rendjét a község címeréről zászlójáról szóló önkormányzati rendelet 
szabályozza.  
(2) Az önkormányzat hivatalos bélyegzője kör alakú, Csépa Községi Önkormányzat, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye Csépa felirattal, középen Magyarország címerével.  
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(3) A polgármester hivatalos bélyegzője kör alakú, Csépa Község Önkormányzatának 
Polgármestere, Jász-Nagykun-Szolnok megye Csépa felirattal, középen Magyarország 
címerével. 
(4) A jegyző hivatalos bélyegzője kör alakú, Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője, Jász-Nagykun-Szolnok megye felirattal, középen Magyarország 
címerével.  
(5) A hivatal hivatalos bélyegzője kör alakú, Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok megye felirattal, középen Magyarország címerével. 

 
2. Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete 

 
4. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a 
képviselő-testületet illetik meg.  
(2) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező feladat- és 
hatásköröket továbbá önként vállalhatja mindazon helyi közügy ellátását, amelyet 
jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladat- és 
hatáskörök tárgyában a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében – a 
fedezet biztosításával – dönt.  
(3) A helyi közügyek, valamint helyi lakosság alapvető létfeltételei, a gazdasági 
teljesítőképesség és lakossági igény függvényében helyben biztosítható önkormányzati 
közfeladatokat törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat önként vállalt feladatait az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.  

 
5. § (1) A képviselő-testület rendeletében egyes átruházható hatáskör gyakorlásának 
jogát átengedheti a polgármesternek, a képviselő-testület bizottságának. 
(2) A képviselő-testület hatásköre gyakorlásának átruházásáról – az átruházás 
visszavonásáról – minősített többséggel dönt, és egyben meghatározza a hatáskör 
gyakorlásának általános szempontjait, feltételrendszerét.  
(3) A képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit a Mötv. 42. §-a tartalmazza.  
(4) A képviselő-testület nem hatósági hatásköreit, amelyeknek gyakorlását a 
polgármesterre és a bizottságra ruházza át, az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.  
(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.  
(6) A polgármester, a bizottság az átruházott hatáskörbe tartozó ügyek intézéséről az 
intézkedést követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen beszámolnak.  
(7) A képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a 
képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését.  

 
 

6. § Az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatain kívül, elsődlegesen 
azok jobb ellátása érdekében, jogszabály által meghatározottak szerint saját 
vagyonával önállóan gazdálkodhat.  
 
 

3. A képviselő-testület működése, összehívása, munkaterv 
 

7. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. A képviselő-testület tagjainak és a 
képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak felsorolását az SZMSZ 1. számú 
függeléke tartalmazza.  
(2) A képviselő-testület  
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a) alakuló ülést,  
b) rendes ülést, amely lehet munkaterv szerinti és nem munkaterv szerinti rendes ülés,  
c) rendkívüli ülést és  
d) közmeghallgatást tart.  
(3) A képviselő-testület üléseit – eltérő képviselő-testületi döntés hiányában – az 
önkormányzat székhelyén tartja.  
(4) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja 
össze és vezeti.  

 
8. § (1) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül össze 
kell hívni.  
(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.  
(3) Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen 
kell dönteni a polgármester illetményéről. A képviselő-testület már az alakuló ülésen 
dönthet az alpolgármester választásáról, a bizottsági szerkezet kialakításáról.  

 
9. § (1) A képviselő-testület üléseit – félévre előre elfogadott munkaterv alapján – 
havonta és szükség szerint tartja, de évente legalább 10 ülést tart.  
(2) Rendes ülés a képviselő-testület munkatervben szereplő időpontra összehívott ülés.  
(3) A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási 
joggal rendelkező meghívottaknak és az ügyben érintetteknek olyan időpontban kell 
megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.  
(4) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait, az ülés 
összehívójának nevét, aláírását és dátumozását az előterjesztést, és annak előadójának 
nevét.  

 
10. § (1) A polgármester rendkívüli ülést köteles összehívni a képviselők 1/4-ének, 
bizottságnak a napirendet is tartalmazó indítványára, továbbá a kormányhivatal 
vezetőjének indokolással ellátott indítványára.  
(2) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze sürgős, halasztást nem tűrő esetben. 
Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek és a tanácskozási joggal 
rendelkező meghívottaknak az ülés előtt 24 órával meg kell küldeni.  
(3) Amennyiben valamely napirend rendkívüli módon – a felmerült szoros határidő, az 
önkormányzat halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt – 
nem terjeszthető elő és az csak rendes ülésen adható át, a Képviselő-testület tagjainak 
– a polgármester vagy az előterjesztő szóbeli indokolását követően – a Képviselő-
testület egyszerű többséget igénylő döntésével felvehető a napirendek közé.  
(4) Olyan helyzetben, amikor azonnali döntés meghozatalára van szükség (pl. vis 
maior) bármilyen értesítési mód igénybe vehető, illetve a (2) bekezdésben foglalt 
időtartamtól is el lehet tekinteni.  
(5) Rendkívüli ülés összehívása esetén is biztosítani kell a nyilvánosságot, a lakossági 
részvétel lehetőségét.  

 
11. § (1) Az előrelátható feladatok jobb előkészítése érdekében a képviselő-testület 
féléves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv javaslatot a polgármester 
irányításával a jegyző állítja össze és gondoskodik a képviselők, valamint az érintettek 
részére történő kiadásáról.  
(2) A képviselő-testület munkaterv tervezetét a polgármester az alakuló ülést követő 
első rendes ülésen, illetve az adott félévet megelőző hónap utolsó rendes ülésén 
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terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra. A munkaterv elkészítéséért a 
polgármester felelős.  
(3) A képviselő-testület által elfogadott munkaterv tartalmazza az ülés idejét, 
napirendjét, kihelyezett ülés esetén annak helyét, a napirend előadóját.  

 
12. § (1) A képviselő-testület napirendjét beszámolók, tájékoztatók és egyéb 
előterjesztések alapján tárgyalja.  
(2) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:  
a) a jegyzőt,  
b) a kirendeltségvezetőt,  
c) nemzetiségi önkormányzat elnökét,  
d) a térség országgyűlési képviselőit,  
e) az őket érintő napirendhez az érintett intézmények vezetőit,  
f) a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét, szakértőjét,  
g) továbbá azokat, akiket a polgármester tanácskozási joggal meghív.  
(3) A testületi ülés összehívásáról a lakosságot tájékoztatni kell az ülés előtt. A 
meghívót ki kell függeszteni a hivatal hirdetőtábláján. 

 
 
 

4. Képviselő-testület ülése 
 

13. § (1) A képviselő-testületi ülések összehívása meghívóval történik.  
(2) A meghívóhoz mellékelni kell az írásos előterjesztéseket.  
(3) Figyelemmel a 10. § (4) bekezdésére, amennyiben alapos okkal következtetni lehet 
arra, hogy egy ügy megtárgyalása, illetve döntés meghozatalának elmaradása 
hátrányos  
helyzetbe hozná az Önkormányzatot a polgármester sürgősséggel, meghívó kiküldése 
nélkül rendkívüli ülést hív össze, és az írásba foglalt előterjesztés(eke)t a meghívottak 
az ülés kezdetekor nyomtatott formában kapják kézhez. Azonban ebben az esetben is 
biztosítani kell az ülés nyilvánosságát.  
 
14. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.  
(2) A zárt ülés tartására kizárólag a Mötv. rendelkezései az irányadóak.  
(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, kirendeltségvezető vehet részt. 
Nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselt nemzetiséget érintő ügy tárgyalása 
esetén vehet részt zárt ülésen.  
 
15. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, felkérése vagy akadályoztatása 
esetén az alpolgármester vezeti.  
(2) Az ülés határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint a fele jelen van. A 
képviselő-testület határozatképességét az ülésen folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni 
változatlan napirenddel.  
(3) A polgármester az ülés vezetése során:  
a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívása e rendeletben foglaltak 
szerint történt,  
b) megállapítja az ülés határozatképességét,  
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére,  
d) tájékoztatást ad az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,  
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e) napirendi pontonként, illetve előterjesztésenként vezeti, összefoglalja és lezárja a 
vitát,  
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,  
g) szavazásra bocsátja az előterjesztéseket, megállapítja a szavazás eredményét,  
h) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását.  

 
16. § (1) A képviselő-testület a napirendről egyszerű többséggel dönt. 
(2) Figyelemmel e rendelet 10. § (3) bekezdésére, a polgármester, az alpolgármester, a 
képviselő, a bizottság elnöke, a jegyző vagy a kisebbségi önkormányzat elnöke - 
sürgősségi indítványként - javasolhatja a képviselő-testületnek az ülés meghívójában 
nem szereplő, napirendi javaslatba fel nem vett ügyek tárgyalását. A napirend 
meghatározásakor – indítványonként – kell egyszerű többséggel dönteni arról, hogy 
azt napirendre tűzi-e a képviselő-testület. A képviselő-testület, ha az indítványt 
elfogadja, azt az írásban megküldött napirendi sorozat után tárgyalja.  
(3) A meghirdetett napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, a napirendi pontok 
sorrendjének a megváltoztatására az ülésen jelen lévő bármelyik meghívott javaslatot 
tehet. Az indítvány elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.  

 
17. § A napirendek tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

 polgármesteri beszámoló, 
 rendelet-tervezet, 
 beszámoló (jelentés) és határozati javaslat, 
 sürgősséggel tárgyalandó javaslat, 
 kérdés és interpelláció, 
 tájékoztató és egyéb bejelentés. 

 
 

5. Az előterjesztés 
 

18. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, valamint a jegyző, 
képviselő-testület vagy a pénzügyi bizottság által javasolt rendelet- és 
határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.  
(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban kerülhet benyújtásra. Halaszthatatlan 
esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati 
javaslatnak az ülésen történő kiosztását, valamint a szóbeli előterjesztést.  
(3) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója felel. 
Az ügy előadója köteles figyelembe venni a témában érintett szervek, szervezetek 
lakossági érdekcsoportok, közösségek esetenkénti véleményét, javaslatát. Az 
előterjesztés tartalmazza a tárgy részletes kidolgozását, a szükséges elemzéseket, 
esetleges kisebbségi véleményt.  
(4) Az előterjesztések rendjét, tartalmi és formai követelményeit az SZMSZ 3. számú 
melléklete tartalmazza.  

 
 

6. A tanácskozás rendje, szavazás 
 

19. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-
külön nyit vitát, amelynek során:  
a) a napirend előterjesztője szóbeli beajánlást tesz egy alkalommal legfeljebb 5 perc 
terjedelemben,  
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b) ezt követően a pénzügyi bizottság elnökei legfeljebb 5 percben ismertetik a 
bizottság véleményét, állásfoglalását az előterjesztésről,  
c) a vita megkezdése előtt az előterjesztőkhöz a képviselő-testület tagjai, a 
tanácskozási joggal résztvevők kérdést tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid, 
legfeljebb 5 perc időtartamban választ adni.  
(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama 
legfeljebb 5 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 
percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a 
felszólalótól.  
(3) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.  
(4) A polgármester és a jegyző a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat 5 
perc időtartamban.  
(5) A nyílt ülésen, tanácskozási joggal nem rendelkező megjelentek a napirendhez 
kapcsolódva legfeljebb 2 perces időkeretben kérdést tehetnek fel és az üggyel 
kapcsolatban hozzászólhatnak.  

 
20. § (1) Az előterjesztő a javaslatot vagy a képviselő a módosító javaslatát a vita 
bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is 
vonhatja.  
(2) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a döntési javaslatra törvényességet 
érintő észrevételt kíván tenni.  
(3) Ha a tárgyalt napirendhez több felszólaló nincs az ülés vezetője a vitát lezárja.  
(4) Szavazás előtt a polgármester vagy bármelyik képviselő tárgyalási szünetet 
(legfeljebb 10 perc) javasolhat. Javaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű 
többséggel dönt.  
 
21. § (1) Az előterjesztett és a vitában elhangzott javaslatokat a polgármester 
egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a 
testület – az elhangzás sorrendjében – majd az egész javaslatról. 
(2) A döntéshozatalból kizárható, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A 
kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára 
a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A kizárt települési képviselőt a 
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  
(3) Amennyiben a döntés meghozatala előtt a képviselő elmulasztja bejelenteni az 
ügyben való személyes érintettségét, az ülés vezetője figyelmeztetésben részesíti és a 
döntéshozatalban leadott szavazatát érvénytelennek kell tekinteni. Amennyiben az 
érvénytelen szavazat a képviselő-testület döntését (egyszerű többség, minősített 
többség) befolyásolja, úgy a képviselő-testület döntését érvénytelennek kell tekinteni. 
Amennyiben a személyes érintettség vita tárgyát képezi a Pénzügyi Bizottság a soron 
következő ülésen a személyes érintettséget kivizsgálja.  
 
 
 

7. A képviselő-testület döntései 
 
22. § (1) A képviselő-testület rendeleteket alkot és határozatokat hoz.  
(2) A rendelet elfogadásához a képviselő-testület megválasztott tagjai többségének 
"igen" szavazata szükséges (minősített többség).  
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(3) A határozathozatalhoz - a (4) bekezdésben meghatározott ügyek kivételével - a 
jelenlévő képviselők többségének "igen" szavazata szükséges (egyszerű többség).  
(4) Az Mötv. 50. §-ában foglaltakon túl minősített többség szükséges  
a) közterület elnevezéséhez,  
b) önkormányzati kitüntetés és elismerő cím adományozásához,  
c) az 5.§ (1) bekezdésében felsorolt kérdések eldöntéséhez és  
d) az önkormányzat gazdasági programjának elfogadásához.  
(5) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Szavazni csak személyesen 
lehet. A képviselők “igen”, “nem” szavazatukat, vagy tartózkodásukat kézfelemeléssel 
jelzik.  
 
23. § (1) A képviselő-testület titkos szavazással dönt az alpolgármester választásáról.  
(2) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, 
amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.  A titkos szavazás 
lebonyolítására a képviselő-testület egy háromtagú bizottságot választ. A szavazás 
borítékba helyezett szavazólapon, az arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével 
történik. Az eseti bizottság elnöke szóban tájékoztatja a képviselő-testületet a szavazás 
eredményéről, a szavazás során felmerült körülményekről. 
(3) Titkos szavazásnál bekövetkező szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elutasították. Ismételt szavazás a kérdésben a következő képviselő-testületi ülésen 
tartható.  
(4) A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend tárgyalásának során 
bármelyik települési képviselő javasolhatja. A Képviselő-testület a javaslatról 
szótöbbséggel, vita nélkül határoz. 
(5) Név szerinti szavazást kell elrendelni:  
a) ha azt a törvény írja elő, vagy  
b) a polgármester vagy legalább három képviselő javaslatára.  
(6) A név szerinti szavazáskor a jegyző névsor szerint felolvassa a képviselők nevét, 
akik nevük elhangzásakor szavazatukat szóban jelzik. A névsorban rögzített 
szavazatok alapján az eredményt a polgármester hirdeti ki.  
 

8. Interpelláció 
 
24. § (1) A települési képviselő a Képviselő-testület ülésén a:  
a) polgármestertől (alpolgármestertől),  
b) jegyzőtől,  
c) bizottság elnökétől  
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet (interpelláció), amelyre az ülésen – 
vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.  
(2) Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 2 nappal a polgármesternél 
kell írásban bejelenteni.  
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell:  
a) az interpelláló nevét,  
b) az interpelláció tárgyát.  
(4) Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is.  
(5) Sürgős esetben az ülés vezetőjének engedélyével az ülésen szóbeli interpelláció is 
előterjeszthető. Ha az ülést vezető az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére, az 
interpelláció engedélyezéséről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 
dönt.  
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(6) Ha az interpelláló képviselő írásban kapott választ, akkor a következő rendes 
ülésen nyilatkoznia kell a válasz elfogadásáról.  
(7) Amennyiben az interpellációra adott szóbeli vagy írásbeli választ a képviselő nem 
fogadja el, a Képviselő-testület a válasz elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Abban az esetben, ha a választ a Képviselő-testület sem fogadja el, az interpelláció 
címzettje köteles az ügyet újra megvizsgálni és az interpellációt a soron következő 
ülésen ismételten megválaszolni.  
 

9. Kérdések, észrevételek, tájékoztatók, bejelentések 
 
25. § A képviselő a testületi ülésen, önkormányzati ügyekben, kérdéssel, illetve 
észrevétellel fordulhat a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a 
bizottság elnökéhez.  
Részére a választ lehetőleg azonnal, de legkésőbb a következő ülésen meg kell adni.  
 

10. Napirend előtti felszólalás 
 

26. § (1) Napirend előtti felszólalásra a polgármestertől írásban bármelyik képviselő, a 
felszólalás tárgyának megjelölésével, engedélyt kérhet.  
(2) Ha az ülés vezetője az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a 
Képviselő-testület felszólalás és vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. A felszólaláshoz 
kapcsolódóan bármely képviselő két-két percre kaphat szót.  
(4) Vitának és határozathozatalnak helye nincs.  
 
 
 

11. A tanácskozás rendjének fenntartása 
 

27. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester illetve képviselő-
testületi ülést vezető személy, gondoskodik. Ennek során:  
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz 
nem illő, sértő kifejezéseket használ,  
b) ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja a hozzászólótól a szót,  
c) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a 
képviselő-testület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít,  
d) ismétlődő rendzavarás esetén indítványozhatja a rendbontó képviselő 
tiszteletdíjának a csökkentését.  
(2) A nyilvános ülésen megjelentek a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A 
tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a 
rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is 
kötelezheti.  
(3) A polgármesternek illetve az ülés vezetőjének a rendfenntartás érdekében tett 
intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.  
 
 
 
 

12. A jegyzőkönyv 
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28. § (1) Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, a hangfelvétel alapján a 
tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet a hivatal jegyzője által kijelölt ügyintézője készíti el, az általa rögzített 
hangfelvétel és saját jegyzete alapján.  
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza  
a) a testületi ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás),  
b) a testületi ülés nyilvános vagy zárt ülési módját,  
c) a testületi ülés helyét és idejét,  
d) a testületi ülésre meghívottak nevét, a megjelent képviselők, valamint a 
tanácskozási joggal jelenlévők nevét,  
e) a testületi ülésről távolmaradó képviselők nevét,  
f) a javasolt és elfogadott napirendet,  
g) napirendi pontként az előadó nevét, a szóbeli kiegészítést, a felszólalók nevét és 
mondanivalójuk lényegét, a szóban előterjesztett módosító vagy kiegészítő határozati 
javaslatot,  
h) a hozzászóló kérelmére az ügyhöz kapcsolódó szó szerinti véleményét,  
i) az ülés vezetőjének a rendfenntartás érdekében tett intézkedéseit,  
j) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,  
k) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,  
l) a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntéshozatalból kizárt képviselő nevét és a 
kizárás indokát,  
m) a döntéshozatal módját, eredményét és a döntés szószerinti szövegét,  
n) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és az azokkal kapcsolatos válaszokat, 
döntéseket illetőleg határozatokat,  
o) az ülésen történt fontosabb eseményeket 
(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülésre szóló meghívót, az előterjesztések, 
tájékoztatók, az írásban benyújtott módosító javaslatok, interpellációk egy-egy 
példányát, valamint a jelenléti ívet.  
(4) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.  
(5) A nyílt ülés jegyzőkönyve 2 eredeti példányban készül. Egy eredeti példányt 
évente bekötve a hivatal irattárban kell őrizni, a második példányt közzé kell tenni a 
községi könyvtárban. A zárt ülés jegyzőkönyvét egy példányban készül, melyet a 
hivatal irattárában évente bekötve kell őrizni.  
(6) A zárt ülés kivételével a jegyzőkönyvbe és annak mellékleteibe, jegyzővel történt 
előzetes, a hivatal ügyfélfogadási idejére egyeztetett időpontban a hivatal 
helyiségében, bárki betekinthet.  
 
29. § (1) A képviselő-testület rendeleteit és határozatait a naptári év elejétől kezdődően 
külön folyamatos sorszámmal, évszámmal és megkülönböztető jelzéssel kell ellátni.  
(2) A képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak jelzése:  
a) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2020(………)  
önkormányzati rendelete (zárójelben a kihirdetés időpontja),  
b)…../20....(…………) határozat (zárójelben a kihirdetés időpontja) 
(3) A képviselő-testület döntéseinek nyilvántartása a jegyző feladata. A határozatokat 
úgy kell nyilvántartani, hogy abból a végrehajtás nyomon követhető legyen.  
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel valósul meg.  
(5) A képviselő-testületi döntései nyilvánosak. A képviselő-testület döntéseit az 
önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A döntések a községi könyvtárban és az 
önkormányzat hivatali helyiségében megtekinthetők. Közzététel során gondoskodni 
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kell a személyes adatok védelméről a közérdekből nyilvános adatok figyelembe 
vételével.  
 

13. A települési képviselő 
 
30. § (1) A képviselőt megilletik az Mötv-ben és e rendeletben foglalt jogok és terhelik 
a kötelezettségek. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.  
(2) A képviselő képviselői tevékenysége során hivatalos személyként jár el.  
(3) A képviselő:  
a) részt vehet a képviselő-testület döntésének előkészítésében, végrehajtásuk 
szervezésében és ellenőrzésében,  
b) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet,  
c) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a polgármester és a 
bizottságok – a képviselőtestület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott 
döntéseit,  
d) a hivataltól a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 
közreműködést igényelhet,  
e) közérdekű ügyben kezdeményezheti a hivatal intézkedését, amelyre a hivatal 15 
napon belül érdemi választ köteles adni,  
f) a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől és a bizottság elnökétől a 
képviselő-testületi ülésen önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet 
(interpelláció) amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi 
választ kell adni,  
g) kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, 
illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben,  
h) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet,  
(4) A képviselő főbb kötelezettségei:  
a) az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz,  
b) köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,  
c) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a 
választók bizalmára,  
d) felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző 
vizsgálatokban,  
e) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titok megőrzése, titoktartási 
kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll,  
f) kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve különböző önszerveződő lakossági 
közösségekkel,  
g) a személyes érintettség bejelentése,  
h) megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni.  
(5) A képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január- 
1-től számított 30 napon belül - törvényben szabályozott - vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas - vagy élettársának, valamint gyermekének a 
vagyonnyilatkozatát.  
(6) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig – a 
képviselői jogait nem gyakorolhatja, és képviselői megbízatásával kapcsolatban 
juttatásokban nem részesülhet.  
 
31. § A települési képviselő összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. tartalmazza.  
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32. § Az összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél  
 
 
 
 

14. A képviselő-testület bizottságai 
 
33. § (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az 

alábbi állandó bizottságokat hozza létre:  
Pénzügyi Bizottság   3 tag 
Környezet-, Közrendvédelmi és Kulturális Bizottság 3 tag 

(2) A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes (ad hoc) 
bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság elnöke minden esetben csak képviselő 
lehet. 
(3) A bizottságok tagjaira javaslatot tehet a polgármester vagy bármely képviselő. 
(4) A bizottsági tagság megszűnik: 
a) a bizottsági tag lemondásával; 
b) a bizottsági tag Képviselő-testület általi visszahívásával; 
c) a bizottság megszűnésével; 
d) a bizottsági tag halálával. 
(5) A bizottsági elnök, vagy a bizottsági tag visszahívását bármely képviselő a 
visszahívás okának megjelölésével írásban kezdeményezheti. A visszahívás 
ügyében a Képviselő-testület dönt. 
(6) A települési képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatát a Pénzügyi Bizottság 
végzi. Az egyes vagyonnyilatkozatokat e bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
(7) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. 
Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a 
képviselő-testületet.  
 (8) A Pénzügyi Bizottság által ellátandó feladatok jegyzékét 3. számú melléklet, 
névsorát a 2. számú függelék tartalmazza. 
(9) A Környezet- Közrendvédelmi és Kulturális Bizottság által ellátandó feladatok 
jegyzékét 4. számú melléklet, névsorát a 3 számú függelék tartalmazza. 
  
 
34. § (1) A képviselő-testület bizottságai 
 A bizottság - feladatkörében - előkészíti, véleményezi a képviselő-testület 

döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 
 A bizottság - feladatkörében - ellenőrzi a hivatalnak a képviselő-testület 

döntéseinek az előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Ha 
a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, 
céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmeit, vagy a szükséges 
intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

 Saját programjuk szerint előkészítő munkát is végezhetnek. 
 (2) Minden esetben csak a pénzügyi bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a 

képviselő-testület elé a következő ügyek: 
- Költségvetés 
- Zárszámadás 

(3) A bizottság dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben. 
(4) A bizottság ülését a bizottság elnöke összehívja. 
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(5) A bizottságok üléséről - az ülés időpontjának, helyének és a javasolt napirendjének 
megjelölésével - legalább 5 munkanappal korábban a bizottság tagjait, az illetékes 
alpolgármestert és a jegyzőt írásban vagy más megfelelő módon értesíteni kell, az 
írásbeli előterjesztések egyidejű kiküldésével. 
(6) A bizottságok ülésén tanácskozási jogokkal részt vehetnek: 
 tisztségviselők, 
 bármelyik képviselő, 
 a polgármesteri hivatal illetékes szervének megbízottja, 
 a bizottság által meghívott személyek és szervezetek. 

(7) A bizottság üléseire a képviselő-testületre vonatkozó előírások érvényesek. 
 
35. § (1) A bizottság döntéseit határozatok, állásfoglalások formájában egyszerű 
szótöbbséggel hozza meg. 
(2) A bizottság ülését az elnök, távollétében a bizottság által választott képviselő 
bizottsági tag vezeti. 
(3) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét 
és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a 
hozott döntéseket. A kisebbségi véleményeket kívánság szerint rögzíteni kell. 
(4) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet a 
képviselők bármikor megtekinthetik. 
(5) A bizottság működésének feltételeit a jegyző köteles biztosítani. 
 
 

15. A polgármester 
 
36. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el.  
(2) A polgármestert távolétében az alpolgármester helyettesíti. 
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy 3 
napot meghaladó akadályoztatásuk esetén, helyettesítésükre és a Képviselő-
testület ülésének összehívására, a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. 
 
(4) A polgármester feladatait, hatósági jogkörét törvény, kormányrendelet, valamint e 
rendelet szabályozza és tartalmazza.  
(5) A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését és széles körű 
nyilvánosságát. Együttműködik a különböző szervezetekkel, különösen a lakosság 
önszerveződő közösségeivel. Felelős az önkormányzat gazdálkodásának 
jogszerűségéért. Szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, együttműködését 
más önkormányzatokkal, szervezetekkel és érdekszövetségekkel.  
(6) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai 
különösen:  
a) segíti a képviselők munkáját,  
b) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, 
c) képviseli az önkormányzatot,  
d) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,  
e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését,  
f) a polgármester – a véleménye szerint önkormányzati érdekeket sértő – képviselő-
testületi döntés ismételt megtárgyalását kezdeményezheti.  
g) rendszeres fogadóórát tart,  
h) önkormányzati ügyekben kapcsolatot tart a médiával, hírközlő szervekkel.  
(7) A polgármesternek a bizottság működésével összefüggő feladatai:  
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a) indítványozhatja a bizottság összehívását,  
b) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-
testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztésről a 
képviselő-testület a következő ülésén határoz,  
 
37. § (1) A polgármester a képviselő-testületek döntései szerint véleményezi a közös 
önkormányzati hivatal feladatait. E körben:  
a) együttműködik Kunszentmárton Város Polgármesterével a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás rendelkezéseinek 
megfelelően, jegyző javaslatainak figyelembevételével előterjesztést nyújt be a Csépai 
Kirendeltség feladatainak szervezésében.  
b) dönt a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörben, egyes hatásköreinek gyakorlásának átruházásáról és a kiadmányozás 
rendjéről  
c) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodást,  
d) véleményezési joga van a jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez 
e) egyetértési joga van a kirendeltségvezető megbízásához, megbízásának 
visszavonásához, jutalmazásához. 
(2) A polgármester, a jogviszony létesítésével és megszüntetése kivételével gyakorolja 
az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.  
(3) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. A polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére a képviselők 
vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
(4) A polgármester összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. tartalmazza.  
 

16. Az alpolgármester 
 
38. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére 
saját tagjai közül, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, titkos szavazással 
alpolgármestert választ.  
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.  
(3) A polgármestert távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti.  
(4) Az alpolgármester segíti a polgármester gazdálkodással és bizottságokkal 
kapcsolatos tevékenységét.  
 
 

17. A jegyző 
 
39. § (1) A jegyzőt a kunszentmártoni polgármester nevezi ki határozatlan időre. 
(2) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja 
(3) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében: 
a) előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,  
b) ellátja az önkormányzati képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,  
c) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testületi 
bizottságok ülésein,  
d) a képviselő-testület ülésén az előterjesztés vitájában szavazás előtt - ha szükséges - 
törvényességi észrevételt tesz,  
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f) gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,  
g) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha 
döntésüknél jogszabálysértést észlel,  
h) a képviselő-testületi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül 
köteles megküldeni az önkormányzat törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, 
továbbá a döntést követő 15 napon belül megküldi az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseket.  
i) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, képviselő-testületnek, 
bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,  
j) tájékoztatja a képviselő-testületet a Csépai Kirendeltség munkájáról, az 
ügyintézésről.  
k) segíti a nemzetiségi önkormányzat törvényes működését, tanácskozási joggal részt 
vesz ülésein, gondoskodik jegyzőkönyveik elkészítéséről és továbbításáról.  
(4) A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, továbbá ellátja a jegyző által 
meghatározott feladatokat. 
(5) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége valamint tartós 
akadályoztatásuk  esetén a jegyzői feladatok ellátásáról, a kirendeltségvezető 
gondoskodik a Csépai Kirendeltség tekintetében. 
 
 

 
18. A képviselő-testület hivatala 

 
40. § (1) A képviselő-testület hivatala a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal. 
(2) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a Kunszentmárton Város 
Önkormányzata és Csépa Községi Önkormányzata által alapított, az alapító okiratban 
meghatározott közfeladat ellátására létrejött önálló jogi személyként működő 
költségvetési szerv. 
(3) A Hivatal alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §. 
(4) A Hivatalt a jegyző vezeti. 
(5) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége ellátja 
Csépa Község Önkormányzata és Csépa közigazgatási területe vonatkozásában 
mindazon szervezési, igazgatási, pénzügyi, vagyongazdálkodási feladatokat, 
amelyeket a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata illetve jogszabály nem utal más osztály kizárólagos feladat és 
hatáskörébe. A Csépai Kirendeltség szervezetére és működésére, ellátandó feladat- és 
hatáskörére vonatkozó szabályokat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  
 

 
 
 

19. Közmeghallgatás 
 
41. § (1) A közmeghallgatás időpontját, az azt megelőző 14 nappal közhírré kell 
tenni, és gondoskodni kell arról, hogy az előterjesztést az állampolgárok 
megismerhessék, amennyiben a közmeghallgatásra készül előterjesztés. 
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(2) A munkaterv meghatározhatja, hogy mely napirendek megtárgyalása történik 
közmeghallgatással egybekötve. 
(3) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés összehívására és 
lefolytatására az SZMSZ előírásait az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
(4) A közmeghallgatáson a résztvevőknek tanácskozási joguk van, egyebekben az ülés 
vezetésére, a tanácskozás rendjére a képviselő-testület üléseire vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.  
 
42. § (1) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a képviselők, a 
tisztségviselők, a jegyző polgármesteri hivatal ügyintézői, a polgármester által kijelölt 
önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetői. 
(2) Az ülésen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű ügyben szólalhatnak fel.  
(3) Az állampolgárok a képviselő-testülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez 
vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezett tartozik válaszolni. 
 
43. § (1) Az ülésen elhangozott közérdekű kérdéseket és javaslatokat a képviselő-
testület megtárgyalja és értékeli. Amennyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre 
nincs lehetőség, kijelöli azt a szervezetet, vagy személyt, amely (aki) az elhangzott 
felszólalás tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. 
(2) A felszólaló részére a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről 8 napon 
belül, írásban a polgármester, az alpolgármester, vagy a jegyző ad választ. 
 
 

20. Falugyűlés 
 

44.§ (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a 
jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében – az állampolgárok- közvetlen 
tájékoztatása céljából a testület egyetértésével, falugyűlést hívhat össze. 
(2) A falugyűlés fontosabb szabályai: 
 A gyűlés helyéről, idejéről az ismertetésre, vagy tárgyalásra kerülő 

tárgykörökről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a 
rendezvény előtt legalább 8 nappal. 

 A gyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket a jegyzőt, 
az intézményvezetőket, illetve a polgármesteri hivatal munkatársait. 

 A gyűlésről jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

21. Az önkormányzat gazdálkodása 
 
45.§ Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb 
rendelkezéseket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.  

22. Nemzetiségi Önkormányzat 
 
46. § (1) Csépa községben közvetlenül választott települési Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat működik.  
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(2) A képviselő-testület és bizottságai, tisztségviselői segítik a nemzetiségi 
önkormányzatot feladatai ellátásában, gondoskodnak a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról, biztosítják számára a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben írt jogosítványaik gyakorlását. Ennek keretében az önkormányzat 
Együttműködési megállapodást köteles kötni  
a településen működő nemzetiségi önkormányzattal.  
(3) A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-
testület ülésein.  
(4) A nemzetiségi önkormányzat elnökét a nemzetiséget érintő ügyekben megilleti az 
interpelláció és a kérdés-felvetés joga.  
(5) A hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működésének ügyviteli és 
technikai feltételeit.  
(6) A képviselő-testület éves költségvetési rendeletében meghatározza a nemzetiségi 
önkormányzat támogatását.  
 

 
23. Záró rendelkezések 

 
 
47. §(1) A rendelet 2020. április 01-én lép hatályba.  
 (2) Hatályát veszti Csépa Községi Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete.  
 
 
 
 
 Pintér Csaba Gábor   Dr. Hoffmann Zsolt  
 polgármester  jegyző  
 
 
 
 
 
III. Napirend 
3./Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
szóló 7/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelet és a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvvel tárgyában érintett önkormányzati rendeletek 
záradékolásáról szóló 8/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) 
bekezdésének hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérdezem Berényi Veronikát, hogy szeretne-e 
beajánlást tenni?  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Igen. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata során 
megállapítást nyert, hogy önkormányzati rendeletünk több hatálytalan jogszabályi 
hivatkozást tartalmaz 
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Ezért új közművelődésről szóló rendelet megalkotására teszek javaslatot. Építünk a 
civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és 
feladatvállalásra, amely Csépa kulturális életét gazdagítja.  
A közművelődésről szóló rendelet tervezet a közművelődési alapszolgáltatásokat 
tartalmazza, valamint azt a feladatellátási formát, amelyet az elmúlt években 
alkalmaztunk és ezt követően még inkább alkalmazni fogunk. 
Javaslom, Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
7/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelet és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvvel tárgyában érintett önkormányzati rendeletek záradékolásáról 
szóló 8/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdésének hatályon kívül 
helyezésére és új rendelet megalkotását. Tegnapi ülésén az RNÖ is tárgyalta, és 
elfogadásra ajánlja. 
Javaslom a Képviselő testületet, a rendelet tervezetet elfogadását! 
 
Havrilla Sándorné képviselő: a 3. §-ban foglaltak mit takarnak pontosan? 
 
Bíró József alpolgármester: A rendelet 3. pontja (4.-5. §) írja le pontosan, hogy milyen 
közművelődési alapszolgáltatásokat vállal az önkormányzat, és az ehhez szükséges 
feltételeket megteremti a közösségi színtér működtetésével. Úgy gondolom, hogy mi 
elég szépen teljesítünk e tekintetben  
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke távozott 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szerintem 5 szavazattal is határozatképesek 
vagyunk, ezért ne várjuk meg képviselő asszony visszaérését, hanem folytassuk az 
ülést.  
Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs? Aki elfogadja az új közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló rendeletet, az kézfeltartással jelezze: 5 igen Megállapítom, 
hogy Csépa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta az új 
Közművelődésről szóló rendeletet.  
 
 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

4/2020. (III.18.) önkormányzati rendelet 
a közművelődésről 

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
83/A. § pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) e rendeletben állapítja meg a helyi társadalom művelődési és kulturális 
igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok 
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alapján - Csépa Községi Önkormányzat közművelődési feladatait, a közművelődési 
alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. 
 
2. § A rendelet hatálya kiterjed Csépa területén a közművelődési tevékenység 
megvalósulásában résztvevőkre, a Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színtér 
tevékenységére, alkalmazottjaira és fenntartójára, közművelődésben tevékenykedő 
személyekre és szervezetekre, valamint azok tevékenységére. 
 

2. Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos céljai 
 

3. § (1) A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás során az Önkormányzat 
gondoskodik saját fenntartású közösségi színtér működtetéséről és szakmai 
szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. 
(2) Az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a 
civilszervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és 
feladatvállalásra, mely Csépa kulturális életét gazdagítja. 
 

3. Közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 
 
4. § Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a 
következő közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik: 
 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.  
 
5. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez 
készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.  

 
 

4. A közművelődési feladatok ellátásának formája, módja és mértéke 
6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátáshoz biztosítja a szervezeti, 
személyi, szakképzettségi, infrastrukturális és tárgyi feltételeket. 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében 
közösségi színteret működtet: 
Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színtér 5475 Csépa, Béke u. 133/a. 
(3) A közművelődési feladatok ellátásában, valamint Csépa kulturális életét gazdagító 
közművelődési tevékenységek megvalósítása érdekében közreműködik jogi 
személyekkel, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. 
 

5. A közművelődési alapszolgáltatások finanszírozása 

7. § A közművelődési feladatellátást biztosításának forrásai: 

a) központi költségvetésből származó támogatás, 
b) a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő 
támogatások, 
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c) az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványoktól, egyéb szervezetektől 
elnyerhető támogatások, 
d) önkormányzati támogatások, 
e) közösségi színtér saját bevételei, 
f) egyéb támogatások. 
 

6. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(IV.1.) önkormányzati 
rendelete és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel tárgyában 
érintett önkormányzati rendeletek záradékolásáról szóló 8/2009.(VI.26.) 
önkormányzati rendeletének 1.§ (1) bekezdése. 
 
 
Csépa, 2020. március 18. 
 
 
 
  Pintér Csaba Gábor    Dr. Hoffmann Zsolt 
     polgármester     jegyző 
 

 
 
 
IV. Napirend 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 
15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mivel Mészáros Mária távozott éppen, 
megkérdezem az intézményvezetőket: hogy van ezzel kapcsolatba mondani valójuk? 
 
Dobainé Nagy Éva ESZI intézményvezető: Minimális emelés történt a térítési díjakban 
ami az idősek otthonát érinti. 
 
Berényi Veronika kirendeltség vezető: Ez az 5 forintos-os emelés is csak azokat érinti, 
akiknek az öregségi nyugdíjminimum 200%-át meghaladó nyugdíjban részesülnek. Ez 
rendkívül csekély számú. 
 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke visszaérkezett. 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérdezem a pénzügyi bizottságot a térítési díjakkal 
kapcsolatban milyen döntés született? 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: pénzügyi bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja azt. 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Van – e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem 
kézfeltartással jelezze, aki elfogadja az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési 
díj megállapításáról szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását? 6 
igen szavazat. Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzata Képviselő Testülete 
elfogadja az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 
15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását.  
 
 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2020. (III.18.) önkormányzati rendelete 
az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  

szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekekről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja: 

 
1. §. 

 
Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 
15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 
Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

 
3. § 

 
Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Csépa, 2020. március 

 
 
 
Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
      polgármester       jegyző 
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1. melléklet a 5/2020.(III.18.) rendelethez 
Intézményi  térítési díjak 

 
1 A B C D E F 

 2   nyersanyag           Ft ÁFA Térítési díj/adag     
 3 ÓVODA 
 4 tízórai 79 21 100     
 5 ebéd 184 50 234     
 6 uzsonna 78 21 99     
 7 ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 
 8 tízórai 88 24 112     
 9 ebéd 205 55 260     
 10 uzsonna 88 24 112     
 11 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 
 12 tízórai 92 25 117     
 13 ebéd 216 58 274     
 14 uzsonna 92 25 117     
 15 BENTLAKÁSOS (ESZI, BSSI ) 

 16   nyersanyag           Ft ÁFA térítési díj/adag     
 17 reggeli 138 37 175     
 18 tízórai 115 31 146     
 19 ebéd 270 73 343     
 20 uzsonna 115 31 146     
 21 vacsora 131 35 166     
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      2. melléklet a 5/2020/(III.18.) rendelethez 

Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj 
1 A B C D E F 

 2   
nyersanyag           
Ft 

rezsi 
költség 

nettó 
nyersanyag+rezsi/adag ÁFA 

bruttó 
fogy.ár/adag 

 3 ÓVODA 
 4 tízórai 79 36 115 31 146 
 5 ebéd 184 82 266 72 338 
 6 uzsonna 78 35 113 31 144 
 7 ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 
 8 tízórai 88 40 128 34 162 
 9 ebéd 205 92 297 80 377 
 10 uzsonna 88 40 128 34 162 
 11 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 
 12 tízórai 92 41 133 36 169 
 13 ebéd 216 97 313 85 398 
 14 uzsonna 92 41 133 36 169 
 15 BENTLAKÁSOS (ESZI, BSSI ) 
 16 reggeli 138 67 205 55 260 
 17 tízórai 115 56 171 46 217 
 18 ebéd 270 130 400 108 508 
 19 uzsonna 115 56 171 46 217 
 20 vacsora 131 63 194 52 246 
 21 ELŐFIZETÉSES EBÉD 
 22 ebéd 348 168 516 139 655 
 23 DIÉTÁS ÉTREND (vásárolt) 

 24   
nyersanyag           
Ft 

rezsi 
költség 

nettó 
nyersanyag+rezsi/adag ÁFA 

bruttó 
fogy.ár/adag 

 25 tízórai 148 88 236 64 300 
 26 ebéd 344 206 551 149 700 
 27 uzsonna 148 88 236 64 300 
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3. melléklet 5/2020.(III.18.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Térítési díjak 
Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 

Szociális étkezés 575 Ft/nap 
Házi gondozás 670 Ft/óra 
Szállítás  120 Ft/nap 

 
 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2020. évi személyi térítési díjai  
 

 A B C D 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 
 

Nyugdíjminimum 
150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

 
2. Szociális étkezés 

Ft/nap 
 345 450 575 

3. Házi gondozás  
Ft/óra 

405 530 670 

4. Szociális segítés 
Ft/óra 

405 530 670 

 
 

3. Idősek Otthona 2020. évi számított intézményi térítési díja 
 

 A B C 
1.  

MEGNEVEZÉS 
Számított térítési 

díj Ft/nap 
 

Számított térítési 
díj Ft/év 

 
2. Idősek Otthona 2.825 1.031.125 

 
 
4. Idősek otthona 
 

 A B C 
1. MEGNEVEZÉS Nyersanyagnorma Br.fogy.ár 
2. Reggeli Ft/nap 138 260 
3. Tízórai Ft/nap 115 217 
4. Ebéd Ft/nap 270 508 
5. Uzsonna Ft/nap 115 217 
6. Vacsora Ft/nap 131 246 
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V. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadására.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazást kapott a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 
bekezdésében az üzletek éjszakai (22.00 óra és 06.00 óra közötti) nyitvatartási 
rendjének szabályozására.  
A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és 
munkaszüneti napon: 6.00 órától 22.00 óráig, péntek, szombat, valamint munkaszüneti 
napot megelőző napokon 6.00 órától 24.00 óráig tarthatnak nyitva. 
A jegyző havonta egy alkalommal a nyitvatartást kérelemre engedélyezheti (alkalmi 
rendezvény időtartamára) legfeljebb 03.00 óráig. 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttanulmányozását 
követően az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló tervezetet legyen szíves 
elfogadni! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van e kérdés? Nincs. Ki az, aki támogatja az 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadását? 6 
igennel elfogadtuk az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

6/2020.(III.18.) önkormányzati rendelet  
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

1. § (1) A rendelet célja az üzletek éjszakai (22.00 óra és 06.00 óra közötti) 
nyitvatartási rendjének szabályozása. 
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2. A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kiterjed Csépa 
Községi Önkormányzat közigazgatási területén működő üzletekre, valamint az ezen 
kívül megrendezett zenés, táncos rendezvények italszolgáltatására. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre; 

b) a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatókra, és annak részeként üzemeltett üzletekre; 

c) az üzemanyagtöltő állomáson üzemeltetett üzletekre; 

d) a vendéglátó üzletek tárgyév december 31. napján a tárgyévet követő év január 1. 
napján 06.00 óráig. 

e) a kulturális és sportrendezvények ideje alatt, 

f) lakodalom, esküvő helyszínére a lakodalom, esküvő időtartama alatt és   

g) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye szervezésében, illetve épületében 
megtartott rendezvény helyszínére a rendezvény ideje alatt. 

 

 

3. Az éjszakai nyitva tartás részletes szabályai 

 

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 
és munkaszüneti napon: 6.00 órától 22.00 óráig, péntek, szombat, valamint 
munkaszüneti napot megelőző napokon 6.00 órától 24.00 óráig tarthatnak nyitva. 

(2) A jegyző havonta egy alkalommal a nyitva tartást kérelemre engedélyezheti 
(alkalmi rendezvény időtartamára) legfeljebb 03.00 óráig, annak a vendéglátást 
folytató üzletnek, 

a) amely ellen a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, 
vagy panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem 
volt megalapozott, és 

b) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 
06.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 m-es környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről 
és eltávolításáról gondoskodik. 

(3) Alkalmi rendezvény idejére a jegyző a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
feltételek megléte esetén, a rendezvény időpontját megelőzően legalább 3 
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munkanappal korábban írásban benyújtott kérelemre engedélyezheti az eltérő nyitva 
tartást (továbbiakban: alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély). 

(4) A kérelem tartalmazza:  

a) az üzemeltető nevét, székhelyének címét, 

b) a vendéglátóhely elnevezését, címét, 

c) a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc 
formátumban meghatározva), 

d) a rendezvény jellegét, megnevezését. 

(5) Az engedélyről a jegyző tájékoztatja a rendőrséget. 

(6) Az alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha 

a) több lakossági panasz érkezik, és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a 
panasz megalapozottnak tekinthető, vagy 

b) a hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják, 
vagy 

c) annak, akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény 
történt, és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás – melyet 
akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó 
döntés is alátámasztott – megállapításra került. 

(7) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 
hónapig a vendéglátó üzlet alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat. 

(8) Amennyiben a nyitvatartási engedély ismételten kerül visszavonásra, az engedély 
visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a 
vendéglátó üzlet alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat. 

 

4. Értelmező rendelkezések 

4. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) alkalmi rendezvény: az a rendezvény, amit az üzemeltető a heti bejelentett 
nyitvatartási idején túl, nem heti rendszerességgel kíván megtartani, 

b) panasz: a vendéglátást folytató üzlet működésével szemben felmerülő egyedi 
kérelem, vagy reklamáció, amelyben a panaszos a vendéglátást folytató üzlet 
működéséből fakadó zajhatásokat kifogásolja, és azt bizonyítja. Panasznak minősül az 
üzlet engedélyezettől eltérő nyitva tartásával kapcsolatos bejelentés is. 
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c) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, 
illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az 
elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, 
amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

d) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben 
fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és 
egyéb szolgáltató tevékenységet is. 

5. Záró rendelkezések 

5. § (1) Ez a rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a már 
működő üzletekre is alkalmazni kell. 

(2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésekor a már működő üzlet üzemeltetőjének a 
bejelentése szerint a 3. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérő a nyitva tartása, úgy a 
jegyző az általa vezetett nyilvántartásban módosítja, egyidejűleg erről értesíti az üzlet 
üzemeltetőjét és a rendőrséget. 

Csépa, 2020. március 18. 
 
 
 
Pintér Csaba Gábor      Dr. Hoffmann Zsolt 
        polgármester                  jegyző 
 
 
 
VI. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadásáról 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem a pénzügyi bizottság tegye meg javaslatát. 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tegnap megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja a képviselő testület felé. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mivel én készítettem a Gazdasági Programot, 
szeretném megjegyezni, hogy a választási programunkban szereplő ígéretek több éven 
keresztüli megvalósulását építettem a Gazdasági Programba, valamint megkerestek 
egy kerékpárút építésével kapcsolatban, mely szintén szerepel a programban.  
Van-e kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban? 
 
Sajó Gergő képviselő: szőlőtermesztés és szőlő ültetvény kerülhet e a Programba, mert 
az úgy látom kimaradt csak szőlő van írva? Új munkahelyek teremtése sem került bele.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A szőlő ültetvény pontosan mekkora területen 
valósul meg, ha arról van adatod akkor szívesen beépítem. Úgy gondolom, a 
munkahelyteremtést nem tenném bele, mivel az önkormányzat ezt nem tudja 
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biztosítani, de ha munkáltató szeretne fellépni a munkaerő piacon, az elől nem 
zárkózunk el.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Nem látom a bölcsöde kialakítást a programban. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Valóban nem tettem bele, mert a kormány 
programjában szerepel, de bele tehetjük mi is. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Szerintem megnyugtatná a lakosokat. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Akkor tegyük bele 15. pontként. Sajó Gergő 
képviselő úrnak visszaadnám a szót. 
 
Sajó Gergő képviselő: 66 millió az utolsó táblázat 5. év oszlopában az összesítő sorban 
az elírás lehet? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: igen, akkor ezt javítjuk 66.400-ra. 
 
Sajó Gergő képviselő: Kamera rendszerben hány kamera működik? 
 
Bíró József alpolgármester: 11 db. 
 
Sajó Gergő képviselő: a Hagyományőrző park hol lehetne található? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Fertőnél, mivel Hortobágyi Természetvédelmi 
terület, ezért arra gondoltunk, hogy egy hagyományőrző emlékpark a környezetbe illő 
lenne. 
 
Sajó Gergő képviselő: Köszönöm, ennyi kérdésem lett volna. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Gamesz épület felújításán konkrétan mit tervezel? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: az épületen van komoly felújítási munka, először azt 
az épületét szeretném felújítani a központi elhelyezkedése miatt. Ha a szakemberek 
úgy döntenek, hogy az épület nem menthető, akkor elfogadom a javaslatot, de az 
elhelyezkedése és a költségek miatt szeretném azt felújítani. A műhely és a 
közmunkások helyét is szeretném kulturált, és a célnak megfelelő egységgé alakítani.  
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs? Kérem kézfeltartással 
jelezze, aki elfogadja a módosításokat a Gazdasági Programban? 6 igen szavazattal 
elfogadta a képviselő testület a Gazdasági Program módosításában egy számítási hiba 
korrekcióját, illetve 15. pontként a Mini Bölcsöde beillesztését a Programba. 
 
 

105/2020. (III. 17.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Gazdasági Program módosító javaslatának 

elfogadásáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csépa Községi 
Önkormányzat 2019-2024. évi Gazdasági Programját és módosító javaslatát az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
- az utolsó táblázat 5. év oszlopában az összesítő sorban 66.400-ra módosul. 
- 15. pontként a Mini Bölcsöde beillesztésre kerül 
 
Erről értesül: 1./ Pintér Csaba Gábor polgármester 
   2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
   3./ KKÖH Csépai Kirendeltségének Számviteli Csoportja 
   4./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ki az, aki a módosításokkal kiegészített Gazdasági 
Programot elfogadja? 6 igen szavazattal elfogadja Csépa Község Önkormányzata a 
módosított Gazdasági Programot. 
 
 
 

106/2020. (III. 17.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csépa Községi 
Önkormányzat 2019-2024. évi Gazdasági Programját e határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 1./ Pintér Csaba Gábor polgármester 
   2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
   3./ KKÖH Csépai Kirendeltségének Számviteli Csoportja 
   4./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester jegyző 
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106/2020. (III. 17.) határozat 1. számú melléklete 
 
 
 
 
  

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 

2019-től 2024-ig terjedő időszakra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. március 17. 
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I. 
BEVEZETŐ 

 
 
 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az 
önkormányzat képviselő testületének kötelezettségévé teszi a gazdasági program elfogadását. 
A gazdasági program a választási ciklus időtartamára, vagy azon túl kerülhet elfogadásra. A 
településen az infrastruktúra és az intézmény rendszer fejlesztése meghatározó jelentőségű 
volt az elmúlt években. Az infrastruktúra jó kiépítettsége, az intézményeink viszonylagosan jó 
állapota azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne már tennivaló. 
A gazdasági program célja: 
 a működtetés és fejlesztés területén prioritások kijelölése, 
 a program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források feltárása, 
 a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó ötletek és 

elképzelések rendszerbe foglalása, 
 a település hazai és nemzetközi kapcsolatainak javítása 

 
 
 

II. 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 
 

A falu nevével először csak a 15.század elején találkozunk oklevelekben, de területén már az 
előző századokban is több apró település állt. A község neve személynév eredetű, az 1406-ban 
kelt oklevél szerint a falu a Csépa (Chepha) család tulajdona. 
 
A török időkben elnéptelenedett községi rangját csak az 1700-as évek elején szerzi vissza. Az 
1723-as összeírás szerint itt lakott a környéken a legtöbb nemesi diplomával rendelkező 
tényleges nemes, ezért ettől kezdve a községet Nemes-Csépának nevezték 
Az1848-as forradalom meghozta a jobbágyság számára a szabadságot. 1873.február 17 –én 
Csépa nagyközséggé alakult. 
 
A két világháború időszakába előtérbe kerültek a gazdasági nehézségek a község 
életében.1945 – ben megindult az újjáépítés, melyet a község fejlődése követett.  
 
1975-ben Csépa, Tiszasas, Tiszaug termelőszövetkezeteinek egyesülése után a három 
települést 1977. január 1-én igazgatásilag is egyesítették (Csépa, Nagyközségi Közös Tanács 
1988.december 31-ig).  
 
A település egyedi arculatát az épített értékek vonatkozásában a három templom, valamint 
néhány lakóépület határozza meg. Az egykori bortermeléséről híres településen mára már a 
borászatról árulkodó egyetlen jellegzetes építmény sem maradt fenn. A barokk stílusú római 
katolikus templom 1789-ben az evangélikus templom 1905-ben a református 1907-ben épült.  
 
Helyi védettség alatt áll: 
 
 a temetőben lévő stációs út   
 az I.-II Világháborús emlékpark  
 a Szentháromság szobor   
 az útszéli keresztek a temetőben lévő harangláb 
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III. 
HELYZETELEMZÉS 

 
 

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 
 
 
Csépa Község Jász-Nagykun Szolnok megye déli részén a Tiszazugban fekvő település. A 
kistérség központjától Kunszentmártontól nyugati irányban 15 km-re Cserkeszőlőtől déli 
irányban 6 km-re Csongrád városától északi irányban 13 km távolságra található, mely a 
legközelebbi város is egyben. Délről az élő Tisza és a Mámai Holt Tisza alkotja határát, 
ezáltal Csongráddal és Csongrád megyével érintkezik. A többi irányból a Tiszazug községei 
Tiszasas, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Szelevény a szomszédai. 
 
Domborzata 83 és 95 m közötti tsz. feletti ármentes részekkel tagolt, ártéri szintű a Duna 
hordalékkúp síkjára épült tökéletes síkság. A felszín legnagyobb részét homokos lösz, 
harmadát főleg a déli délnyugati részen öntésképződmények fedik, északi részén futó és kötött 
homokos felszínek helyezkednek el. 
 
Éghajlata mérsékelten meleg száraz. Az uralkodó szélirány észak, észak-nyugati. Rendkívül 
veszélyes és szeszélyes eloszlású a csapadék, és ez határozza meg a gazdaságos termesztés 
lehetőségeit. 
 
Vízrajzát a Tisza és a Hármas-Körös közelsége befolyásolja. Árvizek tavasszal és nyár elején 
gyakoriak. A talajvíz mélysége nagyrészt 6 m alatti egy-két területen 4-6 m mennyisége 
jelentéktelen. Az artézi kutak mélység átlaga meghaladja a 200 m-t a fokozódó mélységgel 
nagyobb vízhozamot adnak. 
 
Belterülete 209 ha, külterülete 2757 ha, ebből 2220 ha mezőgazdasági művelésbe bevont 
terület, főként a szántóföldi hasznosítás uralkodik kevés réttel legelővel a szikes laposokon, 
106 ha erdő, kb 63 ha természetvédelmi terület és 14,7 km holtág rendszer. A 
mezőgazdaságilag művelt területek jellemző kultúrái búza, kukorica őszi árpa, az északi 
kötött homokos területen jelentős szőlőtermelés folyik. 
 
2.  Főbb demográfiai jellemzők 
 
 
A lakosság száma az 1960-as évektől fokozatosan csökken, félszáz év alatt a népessége 
harmadára fogyott az elvándorlás és a csökkenő születésszám következtében. Állandó 
lakóinak száma 2019. december 31-én 1684 fő 
 
Az állandó népesség több éves összehasonlító adatai: 

Település neve 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Csépa 1787 1769 1767 1746 1740 1707 1712 1684 

 
A fenti kimutatásokból megállapítható, hogy a település népessége alapvetően csökkenő 
tendenciát mutat. A lakosság számának csökkenése az elöregedés jeleit mutatja, a halálozások 
száma magasabb, mint a születések száma. A falu népességszámának csökkenését meg kell 
próbálni megállítani. Fontos, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, amivel a településről való 
elvándorlás csökkenni fog (pl.: új munkahelyek létrehozása), illetve ösztönözni tudjuk a 
lakosságot, hogy minél több gyermek szülessen a településen. A faluban magas az 
elvándorlók száma is. Az elvándorlások okai a jobb munkalehetőségekben, a kedvezőbb 
jövedelemszerzési lehetőségekben, a magasabb szolgáltatási ellátottságban keresendők. 
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Főként ezért költözik nagyobb városba, kedvezőbb gazdasági helyzetben levő térségbe a 
jellemzően fiatal munkaképes korú lakosság nagy része. A falu lakosságmegtartó erejének 
egyik kulcskérdése tehát a fiatalok - ezen belül is a fiatal házasok - letelepedési 
lehetőségeinek bővítése, melyet munkahelyteremtéssel lehet elősegíteni. 
 

 
Népesség kor szerinti megoszlása 2020. január 01-jén 

 
Kor szerinti 
csoportosítás Fő  Korcsoport Fő Megoszlás  

%-a 
     0-3 88  Gyermek és  409 24% 
     4-6 78  fiatalkorú   

     7-14 155     
   15-18 88  Munkaképes 873 52% 
   19-60 873  korú   

   61- 422  Időskorú 422 24% 
Összesen: 1704  Összesen: 1704 100 
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3. Infrastruktúra helyzete  
 
A településen áthalad a Tiszazug ártérperemi településeit felfűző közút, mely Tiszaug illetve 
Kunszentmárton felé haladva csatlakozik a 44-es főközlekedési úthoz. Északi irányban a 
Tiszakürt Bogarasi út is csatlakozik a 44 sz. főközlekedési úthoz. Ezen kívül Csongráddal is 
kövezett út köti össze A vasútvonal párhuzamosan fut a közúttal Kunszentmárton és 
Kecskemét felé biztosítva összeköttetést. Csépáról rendszeres autóbusz járat közlekedik 
Kunszentmárton és Tiszaug Lakitelek irányába, de a Csongrádra történő járat még nem 
megoldott. Folyamatban van az M44-es gyorsforgalmi út kivitelezése a településtől északra, a 
munkálatok 2023-ra remélhetőleg befejeződnek és közvetlen elérést biztosítanak a 
településnek a főváros irányába is. 
 
A vonalas infrastruktúra kiépítettsége jó. Az ivóvízhálózat a teljes települést lefedi 1980-tól, a 
csépai vízmű szolgáltat ivóvizet Tiszasas és Tiszaug településeknek is. A vízminőség 
javítására 2018 évben befejeződött az ivóvízminőség-javító program. 
 
1996-ban épült ki a vezetékes gázhálózat, mely minden igény kielégítésére alkalmas. 
Település alsó utcáinak egy részén és néhány zug utcában a gerinchálózat nem került 
kiépítésre. Ezeken a részeken a hálózat bővítése szükséges.(Árpád, Zrínyi, Széchenyi). 
A digitális telefonrendszer 1997-ben készült el. Kiépült a kábel tv. hálózat. 
A szilárdburkolatú utak kiépítettsége meghaladja a 80%-t. A szilárd burkolatok fenntartása és 
fejlesztése továbbra is kiemelt terület kell, hogy maradjon.  
 
A járda hálózat a településen az 1960-as években épült. Felújítása már 2006-2010 között 
történt. A további felújítás és karbantartás, illetve új szakaszok építése folyamatos igényként 
merül fel. 
  
2000-ben került átadásra a Tiszasas, Szelevény községekkel közös beruházásban épült 
szennyvíztisztító telep, és a hozzácsatlakozó szennyvízhálózat. A rákötések aránya több mint 
70%-os. A rákötések száma folyamatosan emelkedik. A tisztított szennyvíz tiszai 
bevezetésének szabályos megoldása kivitelezésre került. Szükséges a hálózat bővítése 
azokban az utcákban ahol a gerinchálózat nem került kiépítésre. 
 
A csapadékvíz elvezető hálózat nagyobb részben nyílt árkos. A lehullott csapadék egy része 
elszikkad, az elvezetett csapadékvíz végső befogadója a Tisza folyó. A rendszer folyamatos 
karbantartást igényel. A Hunyadi utcában továbbra is tervként szerepel az útszélesség 
növelése érdekében zártrendszerű csatorna kialakítása. 
 
 Megoldott a háztartási szilárdhulladék szervezett elszállítása a szelevényi lerakóba, mely a 
tiszazugi települések összefogásával épült. Továbbra is megoldásra váró, de már folyamatban 
lévő feladat a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kialakítása valamint a feladat 
társulásban való ellátása. 
 
A község intézmény ellátottsága az átlagnak megfelelő. Folyamatosan megújultak a település 
intézményei: a Vackor Művészeti Óvoda, Őszikék Egyesített Szociális Intézmény, 
Önkormányzati Konyha, Szervezetek Háza, Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és az 
Orvosi Rendelő. 
 
 
 
4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 
 
A rendszerváltás kezdetén 715 fő volt az aktív keresők száma. A helyzet azóta gyökeresen 
megváltozott. A korábbi ipari telephelyek mára már nem üzemelnek, ami pedig sok helybéli 
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és környező lakosnak jelentett megélhetést. A mezőgazdasági nagyüzem szintén megszűnt, e 
hatások eredményezték a munkanélküliek számának emelkedését a településen, ami igen 
magas, az országos átlaghoz viszonyítva is kedvezőtlen. 
 

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások 
 száma és összetétele 2019-ben 

 
Ágazat Vállalkozások száma 

Ipar  
Építőipar 7 
Mezőgazdaság 23 
Távközlés, közlekedés 6 
Kereskedelem 13 
Vízgazdálkodás 1 
Egyéb anyagi 18 
Egészségügy, szociális, kulturális  
Összesen: 68 

 
 
5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán 
erőforrások alakulása  
 

a) Oktatás, 

A Petőfi Sándor Általános Iskola működtetését 2013. 01. 01-től a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerülete vette át. Csépa Község 
Önkormányzata az oktatás neveléssel kapcsolatos kötelező feladatait a Vackor Művészeti 
Óvoda fenntartásával biztosítja. Az átlagos gyermeklétszám az intézményben a statisztikák 
alapján hosszabb távon is biztosított.  

 

b) Egészségügy, 

Az egészségügyi alapellátás teljes infrastruktúrájának fenntartását, a törvényben 
meghatározott tárgyi feltételeit biztosítja az önkormányzat. A háziorvosi munkakört Dr. 
Kecskés Béla, illetve Dr. Szűcs Zsolt helyettesítéssel látják el. Az alapellátás mellett hosszabb 
ideje biztosítják a fizikoterápiás kezelés lehetőségét a településen. A védőnői ellátást 
biztosítja az önkormányzat. A fogorvosi ellátás biztosításáról minél hamarabb gondoskodni 
kell. 

A készenléti és hétvégi ügyeleti ellátás a többcélú kistérségi társulás kereteiben történik.  

 

c) Szociális ellátás, 

A szociális ellátó rendszer legfontosabb eleme az alapellátás, melynek tartalmát minden 
esetben az igénybevevő állapota, igénye és szükséglete határozza meg. A település lakosság 
számának megfelelő törvényben kötelezően előírt szociális alap ellátás biztosítva van. Nem 
kötelező feladata az Önkormányzatnak a bentlakásos Otthon fenntartása. Az intézmény 21 fő 
részére biztosítja a folyamatos ellátást. A jelenlegi feltételek mellett tovább fejlesztése nem 
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célszerű. A fejlesztés térén az otthon gondozás formáinak bővítését indokolt inkább előtérbe 
helyezni, jelenleg 48 fő gondozása biztosított. 
 
 
6. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás 
 
A lendületes fejlődés előmozdításában a partnerségi kapcsolatok kialakításának kulcs szerepe 
van. A partnerség követelményének széleskörű biztosítása ma már a pályázatok 
sikerességének alapja. Az együttműködésnek, sokféle hálózatot alkotva ki kell térnie a 
szektoron belüli és a szektorok közötti kommunikációra, együttműködésre. Fontos a 
területiség és a szakmaiság minőségi biztosítása is. A fejlesztések többsége, kiemelkedően 
magas költségeik miatt csak pályázati segítséggel oldhatóak meg. 
A jelenleg meglévő önkormányzati viszonylagos pénzügyi stabilitás megtartásának a kulcsa, a 
saját bevételek növelése és a takarékos intézményi működés. 
Az önkormányzat számos nem kötelező feladatot vállalt önként magára, s a kiépített 
intézmény hálózat erőssége, a fenntartás egyre növekvő terhei veszélyeket is rejtenek 
magukban. 
Ezért a jelenlegi feladatok felülvizsgálata, racionalizálása a közeljövő fontos feladata. 
A település gyenge ipari szolgáltatási bázissal rendelkezik, alacsony a foglalkoztatás, ezért az 
új lehetőségek feltárása az üzleti környezet megteremtése, kedvezmények biztosítása fontos 
feladat. 
Törekednünk kell a kistérségi együttműködés további javítására is. 
 
7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 
 
Térségi, idegenforgalmi kapcsolat terén a Tiszazug településeivel, valamint Csongrád (vízmű, 
uszoda, kereskedelmi kapcsolatok) Kunszentmárton (egészségügy, közigazgatás) Szentes 
(Kórház) városokkal kiemelkedő a kapcsolata.  
 
Csépa a következő kistérségi társulások tagja: 
 

 Tiszamenti települések együttműködése 
 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása (egészségügyi ellátás,  

 terület fejlesztés) 
 Tiszazugi Ivóvízminőség –Javító Társulás 

 Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 

 Mezőtúr – Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat, 

 Tiszáért Társulás 

8. Megvalósult és tervezett fejlesztések 
 

a) Megvalósult fejlesztések (ezer forint) 
b)  

1.  Orvosi rendelő felújítása 2018 35.000 

2.  Művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése 2018 98.000 

3.  Orvosi eszközbeszerzés 2019 1.200 

4.  Mezőgazdasági út stabilizáció 2020 80.000 
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b)tervezett fejlesztések (ezer forint) 
 

1)  Közösségi kemence építése 1.500 

2)  
Kerékpárút-hálózat Tiszasas- 
Csongrád útvonalon (Csépát 

érintő szakasz) 
100.000 

3)  Trianoni emlékmű kialakítása 500 

4)  Parkolóhelyek kialakítása a 
faluközpontban 1.500 

5)  Közvilágítási lámpák bővítése 5.000 

6)  Új Önkormányzati Hivatal 
épület kialakítása 40.000 

7)  Balatonszárszói nyaraló 
fejlesztése 8.000 

8)  Térfigyelő kamera-rendszer 
fejlesztése 5.000 

9)  Temetői úthálózat fejlesztése 5.000 

10)  GAMESZ épületének 
felújítása 30.000 

11)  Hagyományőrző emlékpark 
kialakítása 15.000 

12)  Idősek otthonának 
kapacitásbővítése 60.000 

13)  Településkép javítását célzó 
program 20.000 

14)  Fásítási program 2.000 

15) Bölcsöde kialakítása 34.100 
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9. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok 
 

 
Erősségek: 

 Vonzó természeti környezet, 
 Infrastruktúra kiépítettsége, 
 Kedvező intézményi struktúra 
 

 
Gyengeségek: 

 A gazdaság alacsony szintje, 
 Magas munkanélküliség 
 Fiatalok elvándorlása 
 Leszakadó rétegek növekedése, 

társadalmi konfliktusok 
szaporodása  

 
 

Lehetőségek: 
 Növekszik a falusi turizmus iránti igény, 
 Az EU-s pályázatokkal nagyobb 

lehetőség lesz fejlesztési célú 
támogatások igénybevételére, 

 
 

 
Veszélyek: 

 A település kedvezőtlen földrajzi 
fekvése miatt (közlekedési 
infrastruktúra alacsony szintje) 
versenyhátrányba kerülhet, 

 

IV  
 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 

1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 
 
Az előző fejezetekben a helyzetelemzés és értékelés feltárta a település jelenlegi helyzetét, a 
leglényegesebb szükségleteket és a fontosabb problémákat. Ezen túl a helyzetértékelés 
eredményeként felszínre kerültek a gyenge és erős pontok, valamint a lehetőségek és az 
esetleges veszélyek, melyek alapvetően determinálhatják a további fejlesztési elképzeléseket. 
 
2. Fejlesztési alapelvek 

a) A természeti környezet megőrzése 

b) A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése 

c) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő 
kezelése 

d) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések 

e) Meglévő intézménystruktúra kihasználtság javítása  

 
V. 
 

 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 
 
1. Fejlesztési cél  
 
A település váljon vonzóvá az idelátogatók számára, javuljon a lakosság ellátási színvonala.”  
 
2. A megvalósítás mechanizmusa 
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a) A döntéshozók, (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők elkötelezettsége a 
kitűzött célok iránt 

b) Szükséges dokumentumok, tervek  
(pl. területrendezési tervek, projekt-tervek, megvalósíthatósági tanulmányok 
előkészítése, stb.) 

c) Marketing munka 

d) Finanszírozás 
 
 

VI.  
 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 
A megvalósítás költségei éves ütemezésben (ezer forint) 

Feladat, fejlesztés 
megnevezése 

éves ütemezés 

2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

Közösségi kemence építése  1.500    
Kerékpárút-hálózat Tiszasas- 

Csongrád útvonalon    100.000  

Trianoni emlékmű kialakítása 500     
Parkolóhelyek kialakítása a 

faluközpontban 500 1.000    

Közvilágítási lámpák bővítése 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Új Önkormányzati Hivatal 

épület kialakítása  40.000    

Balatonszárszói nyaraló 
fejlesztése  4.000 4.000   

Térfigyelő kamera-rendszer 
fejlesztése 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Temetői úthálózat fejlesztése  2.000 1.000 1.000 1.000 
GAMESZ épületének 

felújítása   30.000   

Hagyományőrző emlékpark 
kialakítása 1.500 1.500 12.000   

Idősek otthonának 
kapacitásbővítése     60.000 

Településkép javítását célzó 
program 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000 

Fásítási program 400 400 400 400 400 

Mini Bölcsöde 34.100     

Összesen: 41.000 56.400 53.400 108.400 68.400 
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Források alakulása éves ütemezésben (ezer forint) 

Források  
megnevezése 

Bevételek éves ütemezése 
Összes bevétel 

E Ft 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Pályázati támogatás 38.000 50.000 48.000 104.400 62.400 302.800 
Saját erő 3.000 6.400 5.400 4.000 4.000 22.800 

Összesen: 41.000 56.400 53.400 108.400 66.400 325.600 
 
A tervezett fejlesztések pályázati projektjeit a kistérségi fejlesztési terv tartalmazza. 
A pályázati kiírások , mivel a fejlesztés nagymértékben ezekre épül menetközben 
még befolyásolhatják a megvalósítás ütemezését. Az éves költségvetés tervezésénél a 
programban meghatározott sajáterőt biztosítani kell. 
 
 
 
VII. Napirend 
Művészeti Óvoda csoport létszám és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 
  
Pintér Csaba Gábor polgármester: Átadnám a szót dr. Hoffmann Zsolt jegyző úrnak. 
 
dr Hoffmann Zsolt jegyző: a fenntartónak kell döntenie a beiratkozásról dönteni, 
aminek az április 20 és május 31 közé kell esnie, valamint ki kell hirdetnie azt 30 
nappal előtte. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Havrilla Sándorné jelzi, hogy szeretne szólni, 
átadnám a szót. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: szeretném jelezni, hogy a bölcsődei csoport az inkább 
igényfelmérés lenne, mivel a pályázatra még nem kaptunk igenlő választ, és a kialakult 
helyzetre való tekintettel ne hiszem, hogy most lesz rá válasz. Jelenleg 8-10 fő lehet 
az, aki szeretne beiratkozni.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? 
Nincs. Akkor kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a beiratkozás idejét. 6 
igen szavazattal elfogadja Csépa Községi Önkormányzati Képviselő Testülete az 
óvodai beiratkozás idejét illetve az indított csoportok számát.  
 
 

107/2020. (III.17.) határozat 
az óvodai beiratkozásról, óvodai csoport számáról 

 
1.   Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vackor Művészeti Óvoda intézménybe 2020. április 27-től 2020. április 28-ig 8-
16 óráig írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A képviselő 
testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
        Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Havrilla Sándorné óvodavezető 
        Határidő: 2020. április 20. 



44 
 

 
2. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vackor Művészeti Óvoda intézményben a 2020/2021-es nevelési évben összesen 3 
óvodai és 1 mini bölcsődei csoportot indít. 
         Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
         Határidő: 2020. december 31. 
 
 

VIII. Napirend 
Tájékoztató a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének 
működéséről, tapasztalatairól 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem Szelei Ferencnét, hogy ajánlja be a 
napirendi pontot. 
 
Szelei Ferencné egyesületi elnök: Úgy látjuk, hogy nagyon szívesen fogad a lakosság, 
és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Tagjaink száma 58, melyből 39 csépai 
lakos. Szeretnénk aktívan részt venni a falu életében a továbbiakban is, mert tagjaink 
is nagyon szívesen vesznek részt a mindennapi tenni valókban.  
 
Bíró József alpolgármester: Az egyesület tagjai szinte napi rendszerességgel vesz részt 
a mindennapi munkálatokban. Ez úton szeretném megköszönni a munkájukat! 
 
Mészáros Mária  pénzügyi bizottság elnöke: Én is csak gratulálni és megköszönni 
szeretném a munkájukat, mivel a táncosokkal összeforrva teszik a munkájukat. Sok 
erőt kívánok nektek a munkátokhoz! 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Szeretném megköszönni, hogy felismerték, hogy ez a 
korosztály még igen is fontos része az aktív társadalmunknak, akik szívesen vesznek 
részt a munkálatokban.  
 
Szelei Ferencné egyesületi elnök: 8 évestől 90 évesig vannak a tagjaink között, akik 
szívesen veszenek részt a mindennapi munkálatokban. 
 
Sajó Gergő képviselő: Lehet e tudni, hogy mi ez a NEA pályázat? 
 
Szelei Ferencné egyesületi elnök: természetesen, ez egy az egyesület működését segítő 
pályázat 
 
Szabóné Bódi Dorina képviselő: Én is szeretném megköszönni a munkádat, és ha 
olyan idős leszek, mint te szeretnék a nyomdokaidba lépni. 
 
Dobainé Nagy Éva ESZI intézményvezető: Szeretnénk visszaállítani a szociális 
klubbot, és ebben kérném a ti segítségeteket, mert veletek együtt szeretnénk működni a 
későbbiekben, egyenlőre a törvényi kereteket vizsgáljuk, de sajnos falakba ütközünk. 
 
Szelei Ferencné egyesületi elnök: ha véget ért a krízis helyzet, akkor beszéljünk erről. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Valóban minden rendezényen képviseltetik magukat 
az egyesület tagjai, és szeretném a magam és minden lakos nevében megköszönni a 
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munkátokat. Van-e kérdés az egyesülettel kapcsolatosan? Nincs. Ki az, aki elfogadja 
az egyesület beszámolóját? 6 igen szavazattal elfogadta a Képviselő Testület a 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének beszámolóját.  
 
 

108/2020. (03.17.) határozata 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesület működéséről, tapasztalatairól 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Tiszazugi 
Természetbarátok Turisztikai Egyesület működéséről, tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2./ Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesület vezetője 
 
 
9./Előterjesztés KRW-847 forgalmi rendszámú SUZUKI IGNIS típusú gépjármű 
pályázati kiírására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A gépjármű értékesítés pályázati kiírással 
kapcsolatban átadnám a szót dr. Hoffmann Zsolt jegyző úrnak. 
 
dr Hoffmann Zsolt jegyző: A gépjármű a Csépa Közégi Önkormányzat tulajdona. A 
Képviselő testület az előző ülésen döntött a gépjármű értékesítési szándékáról, ez 
alapján a döntés alapján elkészült a pályázati kiírás. Kérjük a testületet, hogy a 
pályázat kiírását a leírtakban foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e kérdés a pályázati kiírással kapcsolatban? 
Nincs, akkor aki elfogadja kérem, hogy kézfeltartással jelezze: 6 igen. Megállapítom, 
hogy Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a Suzuki Ignis 
pályázati kiírás javaslatát. 
 

109/2020. (III. 17.) határozat 
KRW-847 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis gépjármű pályázati kiírásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a KRW-847 
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis gépjárműre vonatkozóan, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal.  
 
Erről értesül: 1./ Pintér Csaba Gábor polgármester 
   2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
   3./ KKÖH Csépai Kirendeltségének Pénzügyi Csoportja 
   4./ Képviselő testület tagjai 
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109/2020. (III. 17.) határozat 1. számú melléklete 
 

Csépa Község Önkormányzata (Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi 
gépjármű értékesítésére. 

KRW-847 forgalmi rendszámú SUZUKI IGNIS típusú gépjármű : 

Gyártási éve: 2007 (első forgalomba helyezés: 2007. 08.31.)  hengerűrtartalom: 1328 
cm3, benzines, 184.431 km óraállás, műszaki vizsga érvényessége: 2021.07.06., 
manuális 5 sebességes váltó, 5 ajtós, gyári kék fényezés, vonóhorog (fékezett 
800kg/Fék nélküli 512kg), kerekes székes szállításra is alkalmas. 

Induló ára: bruttó_450.000.-Ft 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                  2020. április 30. 12 óra 

A beérkezett ajánlatok bontása:                                             2020. május 4. 14 óra 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje:      2020. május 19. 

  

Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el: 

legmagasabb összegű megajánlott vételár 

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 (1 eredeti, egy másolat) példányban kell 
benyújtani.  

Az pályázatok beadásának helye: 

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság 

5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 

 A borítékra kérjük írják rá: 

„Pályázat!  Határidő előtt tilos felbontani!  Gépjármű értékesítés” 

  

Csatolandó nyilatkozatok: 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket 
megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

- A jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, 
vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá büntetőjogi 
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felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó 
központi adó-, illeték és székhelye szerinti helyi adóhátralékkal. 

Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a 
megajánlott vételárat nem érintheti. 

Tájékoztatjuk, hogy érvényes ajánlat esetén az ajánlattevő ajánlatához 30 napig kötve 
marad. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik. 

A gépjárműről bővebb információ a Csépa Község Önkormányzat 
polgármesterétől az 56/323-001-es telefonszámon. 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.    

 
 
10./Előterjesztés MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen passat típusú 
gépjármű pályázati kiírására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem dr. Hoffmann Zsolt jegyző urat, hogy 
terjessze elő a napirendi pontot! 
 
dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete a 
73/2020.(II.18.) határozattal MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat 
gépjármű értékesítésre való kijelöléséről döntött az előző testületi ülésen. Ehhez a 
döntéshez készült szintén egy pályázati kiírás, mely elfogadása után a K.K.Ö.H 
képviselőinek is meg kell szavaznia az értékesítést, mert a gépjármű a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal tulajdona.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van e kérdés? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: a műszaki vizsgáját nem újítjuk meg? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: meg látjuk, hogy szükség lesz-e rá, de mivel úgy 
gondolom, minden pénzünkre szükségünk lesz a korona vírus okozta feladatok 
megoldásában, ezért most nem szeretnék erre pénzt költeni, csak ha majd szükség lesz 
rá. Egyéb kérdés? Ki az, aki elfogadja az a pályázati kiírást: 6 igen, megállapítom, 
hogy Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta az MYH-571 
forgalmi rendszámú Volkswagen passat típusú gépjármű pályázati kiírását.  
 
 

110/2020. (III. 17.) határozat 
MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat gépjármű pályázati kiírásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a MYH-
571forgalmi rendszámú Volkswagen Passat gépjárműre vonatkozóan, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.  
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Erről értesül: 1./ Pintér Csaba Gábor polgármester 
   2./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
   3./ KKÖH Csépai Kirendeltségének Pénzügyi Csoportja 
   4./ Képviselő testület tagjai 
 

110/2020. (III. 17.) határozat 1. számú melléklete 

Csépa Község Önkormányzata (Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi 
gépjármű értékesítésére. 

MYH-571 forgalmi rendszámú VOLKSWAGEN PASSAT típusú gépjármű : 

Gyártási éve: 2012 (első forgalomba helyezés: 2014.12.15.)  hengerűrtartalom: 1968 
cm3, diesel, 103KW teljesítmény, automata váltó, 4 ajtós, gyári szürke metál fényezés, 
214.060 km óraállás, műszaki vizsga érvényessége: 2019.11.23,  

Induló ára: bruttó_2.671.000.-Ft 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                  2020. április 30. 12 óra 

A beérkezett ajánlatok bontása:                                             2020. május 4. 14 óra 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje:      2020. május 19. 

  

Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el: 

legmagasabb összegű megajánlott vételár 

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 (1 eredeti, egy másolat) példányban kell 
benyújtani.  

Az pályázatok beadásának helye: 

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság 

5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 

 A borítékra kérjük írják rá: 

„Pályázat!  Határidő előtt tilos felbontani!  Gépjármű értékesítés” 

Csatolandó nyilatkozatok: 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket 
megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
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- A jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, 
vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá büntetőjogi 
felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó 
központi adó-, illeték és székhelye szerinti helyi adóhátralékkal. 

Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a 
megajánlott vételárat nem érintheti. 

Tájékoztatjuk, hogy érvényes ajánlat esetén az ajánlattevő ajánlatához 30 napig kötve 
marad. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik. 

A gépjárműről bővebb információ a Csépa Község Önkormányzat 
polgármesterétől az 56/323-001-es telefonszámon. 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.    

 

Egyebek Napirendi pont 
 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtés 
közszolgáltatójának kiválasztása iránti eljárás megindításáról  
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: Településünkön 2016.04.01. napjától kezdődően a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését közszolgáltatási 
szerződés alapján a Lakitelek Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Laki-
Gazda Nonprofit Kft. látja el. Lakitelek polgármestere egyeztetést kezdeményezett a 
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében, 
mivel a gazdasági társaságuk veszteséget termel és ebben a formában nem kívánják azt 
tovább működtetni, a veszteségek mihamarabbi csökkentése érdekében meg kívánják 
szüntetni a közszolgáltatási tevékenységüket, nem csak Kunszentmártonban, hanem 
Csépa és Szelevény községekben is. A 2020. február 28. napján a Csépa és Szelevény 
polgármestereivel közösen tartott személyes egyeztetésen a polgármesterek 
egyetértettek abban, hogy a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében 
csak akkor támogatható részünkről a hatályos szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése, ha egy újonnan kiírásra kerülő a közszolgáltató kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárás eredményeként új közszolgáltatási szerződét tudunk kötni. A 
szerződésünk határozott időtartama 2021. 03.31. napján jár le, egyebekben a 
szerződést a közszolgáltató rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel tudja 
egyoldalúan megszűntetni.  
Az együttműködési kötelezettségünknek eleget téve (méltányolva Lakitelek 
Önkormányzatának kérelmét) javaslom, hogy az új közszolgáltató kiválasztása 
érdekében Csépa Községi Önkormányzat a nyilvános ajánlatkérési eljárást indítsa 
meg.  
Szeretném megkérdezni, hogy ki az aki támogatja az új közszolgáltató kiválasztása 
érdekében a nyilvános ajánlatkérési eljárás indítását? 6 igen szavazattal megállapítom, 
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hogy Csépa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete támogatja az új 
közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyilvános ajánlatkérési eljárás indítását. 
 

111/2020.(III.17.) határozat 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtés közszolgáltatójának 

kiválasztása iránti eljárás megindításáról 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
melléklete szerinti ajánlati felhívás elfogadásával nyílt versenyző ajánlatkérési 
eljárást indít a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtés 
közszolgáltatójának kiválasztása iránt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
 

 Erről értesül:  
 Képviselő-testület tagjai helyben 
 Dr. Hoffmann Zsolt jegyző helyben 
 KKÖH Számviteli Osztály 

 
 

2. Kunszentmárton Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához való 
csatlakozása 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: Kunszentmárton Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületet 2019. december 12-ülésén kinyilvánította a szándékát, hogy 2020. 
július 1-jétől csatlakozni kíván a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához. 
Az erről szóló határozatot még 2019. évben megküldte a Társulás részére. 
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testületet a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának rendelkezéseit magára nézve 
teljes egészében kötelezően elismerte. A Képviselő-testület elfogadta a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása céljait, valamint a Képviselő-testület kinyilatkoztatta, 
hogy a társulási feladatok megvalósításához a ráeső költségvetési hozzájárulást a 
mindenkori költségvetésében biztosítja. 
A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Megállapodása értelmében a 
társuláshoz csatlakozni a tervezett csatlakozás előtt legalább hat hónappal hamarabb 
meghozott önkormányzati döntéssel lehet. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdése értelmében a társuláshoz való 
csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat 
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. 
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással 
jelezze az, aki elfogadja Kunszentmárton csatlakozását a Tiszazugi Önkormányzatok 
Társulásához? 6 igen. Megállapítom, hogy Csépa Községi Önkormányzat Képviselő 
Testülete egyhangúan támogatja Kunszentmárton csatlakozását a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulásához. 
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112/2020.(III.17.) határozat 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő Testületének Kunszentmárton Város 
Önkormányzatának csatlakozásáról a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta Kunszentmárton 
Város Önkormányzatának csatlakozási szándékát a Tiszazugi Önkormányzatok 
Társulásához és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő Testület támogatja Kunszentmárton Város Önkormányzatának 
csatlakozási szándékát a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához. 
 
 
Értesül: 

1. Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 
2. képviselő testület tagjai 
3. Irattár 

 
 
 
3. Emergency Service Kft. Ügyeleti díj 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Emergency Service Kft. az ügyeleti díjat 
szeretné megemelni elég jelentősen: Csépa vonatkozásában ez havi 28.324 forint 
emelést jelent. Úgy gondolom, hogy mivel folyamatban van új közbeszerzési eljárás 
kiírása, ezért nem szeretném, ha elfogadnánk a térítési díj emelését. Kérdés ezzel 
kapcsolatban? Nincs. Ki az, aki elutasítja az ügyeleti díj emeléséről szóló 
megkeresést? 6 igen Megállapítom, hogy Csépa Községi Önkormányzat Képviselő 
Testülete egybehangzóan elutasította az Emergency Service Kft. ügyeleti díj 
emelésének kérelmét.  

 
113/2020.(III.17.) határozat 

Emergency Service Kft. Ügyeleti díj emelésének kérelmének elutasításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az Emergency 
Service Kft. Ügyeleti díj emelésének kérelmét, és azt, mivel folyamatban van új 
közbeszerzési eljárás kiírása egybehangzóan elutasította.  
 
Értesül: 

1./ Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 
2./ Képviselő testület tagjai 
3./ Irattár 

 
 

4. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mindenkinek megküldésre került a Dr. Papp Antal 
elnök Úrtól kapott anyag a szerződés módosításról. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?  
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dr Hoffmann Zsolt jegyző:Csak szeretném megjegyezni, hogy ugye új elnököt 
választott a Társulási Tanács, Dr. Papp Antal Martfű Város Önkormányzata 
polgármester személyben. 2020. február 26. napján sor került a korábbi elnök és az új 
elnök közötti elnöki munkakör átadása-átvételére is.  

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönjük. Van-e kérdés, hozzászólás ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki hozzájárul a 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosításához! 6 
igen, megállapítom, hogy Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
egybehangzóan hozzá járul a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításához. 

 
 

114/2020.(III.17.) határozat 
A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Tiszazugi 

Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási 
Megállapodást módosító dokumentumot a határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület a Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumát a határozat 2. 
melléklete szerint elfogadja. 

 
Értesül: 
 1./ Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Tanácsa (email: onkormanyzat@ocsod.hu) 

2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
3./ Magyar Államkincstár területi szerve 
4./ Irattár 

 
  

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e valaki, aki szeretne egyebekben felvetni 
valamit? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Május 1 útban tűzeset történt, ezzel kapcsolatban 
szeretném kérni, hogy amennyiben a tűzoltóság nem teszi meg a szükséges lépéseket, 
akkor az önkormányzat tegye meg a szükséges intézkedéseket, mert ez a lakosság 
számára igen veszélyes. Hova fordulhat a lakosság? Kihez forduljon? Nem maradhat 
következmények nélkül, mert a szemetet, elektronikai hulladékot továbbra is csak ott 
halmozzák az udvarban. Ugyan ez a Hunyadi utcában is érvényes. Szeretném az 
önkormányzat segítségét kérni, hogy valamilyen megoldást találjon ki ezekre az 
esetekre.  
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Pintér Csaba Gábor polgármester: a Hunyadi utcában észleltekre reagálva megtettük a 
lépéseket a hatóság felé, sajnos itt a tulajdonost fogják megbüntetni, a tulaj 
bejelentkezve oda van, de a valóságban nem veszik át a leveleket, tudjuk jól, hogy 
nem él ott.  

 
Bíró József alpolgármester: Azt gondolom, hogy a közösségi együttélésről szóló 
rendeletünk, ezekre az esetekre pontot tehet. Azt kérem, hogy a rendeletben a 
tűzvédelmi okok megszűntetésére térjünk majd ki.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 
Havrilla Sándorné képviselő: Köszönöm a tájékoztatást! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még valami, amit egyebekben 
megbeszéljünk? Amennyiben nincs köszönöm mindenkinek a munkáját és a figyelmet, 
és szeretném kérni, hogy figyeljünk oda egymásra, vigyázzunk egymásra, a 
szomszédjainkra, családtagjainkra, azt kérem, hogy jelezzék felénk, ha segítségre van 
szükségük.  
 

A nyílt ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 
 
Záradék: 104/2020. (III.17), 105/2020. (III.17), 106/2020. (III.17), 107/2020. (III.17), 
108/2020. (III.17), 109/2020. (III.17), 1102020. (III.17),  111/2020. (III.17) 
112/2020. (III.17), 113/2020. (III.17), 114/2020. (III.17), határozatokat, valamint a 
3/2020. (III.18.), 4/2020. (III.18.), 5/2020. (III.18.), 6/2020. (III.18.) önkormányzati 
rendeleteket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján jóváhagyom. 
 
 
Csépa, 2020. március 30. 
      ………………………………….. 
       Pintér Csaba Gábor 
             polgármester 


