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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. február 12-én megtartott soron kívüli 
ülésén Művelődési Ház és Könyvtár könyvtártermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester 
   Sajó Gergő   képviselő 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 

Mészáros Mária  képviselő 
Szabóné Bódi Dorina képviselő 
 

    
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
   Molnárné Zámbó Edina jegyzőkönyv vezető 
 
Havrilla Sándorné képviselő Asszony igazoltan van távol. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Megállapítom, hogy Havrilla Sándorné képviselő asszony 
kivételével - aki igazoltan van távol- a képviselők és a polgármester jelen van: azaz 6 
fő. Határozatképesek vagyunk. Van-e kiegészíteni való a napirendi pontokhoz. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi javaslatot a testület. 
 

56/2020.(II.12.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2020. február 12-ei ülés 
napirendjeit az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 

I. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának vagyonában lévő ingatlanok értékesítésre való 
kijelölésről 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Elkészült a januári ülésen megbeszélt 
önkormányzati ingatlanok fellistázása, valamint képekkel történő illusztrálása. A 
mellékelt anyagban mindenki megkapta. Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy 
van egy telek, amely eladóvá fog válni és szeretném, ha vissza kerülne önkormányzati 
kézbe ez a terület, hiszen ennek igen nagy múltja, és jelentősége van a lakosság 
szemében is. Erre kellene forrást találnunk. Arra gondoltam, hogy ha sikerülne néhány 
ingatlant értékesítenünk, akkor meg lenne rá a fedezet.  
Nézzük végig a felsorolt és illusztrált ingatlanokat: 
 
1. Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Ady Endre utca 3. Hrsz: 804. A telken 
nincs ingatlan, csak rom, viszont gazos és rengeteg a hulladék. Javaslom, hogy jelöljük 
ki a Csépa, Ady Endre utca 3. Hrsz: 804. ingatlant értékesítésre, aki a javaslatot 
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támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, nem 0. tartózkodott: 0 . A testület a 
Csépa, Ady Endre utca 3 szám alatti ingatlant értékesítésre kijelölte. 
 

57/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Ady Endre utca 3. Hrsz: 804.ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Ady Endre utca 3. Hrsz: 
804. ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Zrínyi utca 52. Hrsz: 1091. A telken nincs 
ingatlan, Ez egy sarki telek. Javaslom, hogy jelöljük ki a Csépa, Zrínyi utca 52. Hrsz: 
1091. ingatlant értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 
6, nem 0. tartózkodott: 0 A testület a Csépa, Zrínyi utca 52 szám alatti ingatlant 
értékesítésre kijelölte. 
 
 

58/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Zrínyi utca 52. Hrsz: 1091 ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Zrínyi utca 52. Hrsz: 1091 
ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Hunyadi utca 49. Hrsz.: 931. Ez az ingatlan 
jelenleg bérbe van adva, a lakója már jelezte, hogy amennyiben lehetőségei engednék 
szeretné megvásárolni az ingatlant. A jelenlegi lakó szerintem egy gondos gazda, ezért 
javaslom, hogy jelöljük ki a Csépa, Hunyadi utca 49. Hrsz.: 931. ingatlant 
értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, nem 0. 
tartózkodott: 0. A testület a Csépa, Hunyadi utca 49 szám alatti ingatlant értékesítésre 
kijelölte. 
 

59/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Hunyadi utca 49. Hrsz.: 931ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Hunyadi utca 49. Hrsz.: 
931 ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Béke utca 234. Hrsz.: 1346. Az ingatlant 
2019-ben kaptuk, viszonylag hamar beköltözhető állapotba hozható. Javaslom, hogy 
jelöljük ki a Csépa, Béke utca 234. Hrsz.: 1346. ingatlant értékesítésre, aki a javaslatot 
támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, nem 0. tartózkodott: 0. A testület a 
Csépa, Béke utca 234 szám alatti ingatlant értékesítésre kijelölte. 
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60/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Béke utca 234. Hrsz.: 1346. ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Béke utca 234. Hrsz.: 
1346 ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Béke utca 167/a Hrsz.: 22. Korábban itt 
szerettük volna, ha a bölcsőde kialakításra kerül, de mivel a kezdetekben még 
kevesebb a jelentkezők száma, ezért az az óvodában kerül kialakításra, ezért 
véleményem szerint ez az ingatlan már kisebb jelentőséggel bír az önkormányzat 
számára. Javaslom, hogy jelöljük ki a Csépa, Béke utca 167/a Hrsz.: 22. ingatlant 
értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, nem 0. 
tartózkodott: 0. A testület a Csépa, Béke utca 167/a szám alatti ingatlant értékesítésre 
kijelölte. 
 
 

61/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Béke utca 167/a Hrsz.: 22ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Béke utca 167/a Hrsz.: 22 
ingatlant egybehangzóan kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Béke utca 85. Hrsz.: 270. A tegnapi vihar 
még tovább súlyosbította az ingatlan állapotát, ha nem tudjuk rövidesen értékesíteni, el 
kell bontani az épületet. Javaslom, hogy jelöljük ki a Csépa, Béke utca 85. Hrsz.: 270. 
ingatlant értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, 
nem 0. tartózkodott: 0. A testület a Csépa, Béke utca 85 szám alatti ingatlant 
értékesítésre kijelölte. 
 
 

62/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Béke utca 85. Hrsz.: 270. ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Béke utca 85. Hrsz.: 270. 
ingatlant egybehangzóan kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Béke utca 118/a Hrsz.: 1227. Ez a 
Takarékszövetkezet épülete, amely kereskedelmi szempontból egy nagyon jó 
elhelyezkedésű, lakóingatlanként szerintem nem nagyon jöhet szóba az iskola 
szomszédsága miatt. A teteje teljes felújításra szorul. Javaslom, hogy jelöljük ki a 
Csépa, Béke utca 118/a Hrsz.: 1227. ingatlant értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, 
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az kézfeltartással jelezze: igen: 5, nem 0. tartózkodott: 1. A testület a Csépa, Béke utca 
118/a szám alatti ingatlant értékesítésre kijelölte. 
 
 

63/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Béke utca 118/a Hrsz.: 1227ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Béke utca 118/a Hrsz.: 
1227 ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csépa, Béke utca 75. Hrsz.: 276. A telken a kertet 
hasznosította eddig az önkormányzat, többször is ki volt adva, mely során a lakók 
lelakták. Javaslom, hogy jelöljük ki a Csépa, Béke utca 75. Hrsz.: 276. ingatlant 
értékesítésre, aki a javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: igen: 6, nem 0. 
tartózkodott: 0. A testület a Csépa, Béke utca 85 szám alatti ingatlant értékesítésre 
kijelölte. 
 
 

64/2020.(II.12.) határozat 
Csépa, Béke utca 75. Hrsz.: 276 ingatlan kijelöléséről értékesítésre 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa, Béke utca 75. Hrsz.: 276 
ingatlant kijelölte értékesítésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Vannak még ingatlanjaink, amelyeket képviselő 
társaim javaslatára nem jelölünk ki értékesítésre. Ilyen a Rákóczi utca 22., Rákóczi 
utca 17. A Csépa, Béke utca 133. Hrsz.: 171. a gyógyszertári ingatlan, ami a 
későbbiekben az önkormányzat részéről szerintem még hasznosítható az 
elhelyezkedése különösen jó, viszont az állagmegőrzésére fordítanunk szükséges. A 
Csépa, Béke utca 133/f. Hrsz.: 172. épület jelenleg is lakott, de hamarosan elköltöznek 
a lakói. Erre igen sokat kellene fordítanunk, hogy a tetőteret beépítsük, szigeteljük, és 
a központi rendszert teljesen felújítsuk. Havrilla Sándorné kérte, ezt az ingatlant ne 
jelöljük ki értékesítésre. 
 
Mészáros Mária képviselő: Ezt az ingatlant én szeretném, ha megtartaná az 
Önkormányzat, mert ha esetleg egy orvost tudnánk szerződtetni, annak jó lehet még ez 
az ingatlan.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Amennyiben nincs további hozzá szólás a soron 
kívüli ülést bezárom. 

kmf. 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
    polgármester        jegyző 


