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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. 07.02-án megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester 
   Sajó Gergő    képviselő 

Szabóné Bódi Dorina képviselő 
Havrilla Sándorné  képviselő 

 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Igazoltan távol:  Mészáros Mária képviselő,  
   Gödöllei Krisztián képviselő. 
 
 
A mai napon a reggeli óráktól Csépa Községi Önkormányzat épületében áramszünet van az ülés idején 
is. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat. Megállapítom, hogy Mészáros Mária képviselő asszony 
és Gödöllei Krisztián képviselő úr ( akik igazoltan vannak távol) kivételével a 
képviselők és a polgármester jelen van: azaz 5 fő. Határozatképesek vagyunk. Van-e 
kiegészíteni való a napirendi pontokhoz? Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta az 
írásos napirendi javaslatot a testület. 
 
 

259/2020.(VII.02.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az írásos meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt 
Intézményvezetők! Tisztelt Megjelentek! Picit ismét rendhagyó módon szeretném 
megtartani polgármesteri tájékoztatómat. Mindezt teszem azért, mert bár egy igen 
nehéz időszakon vagyunk túl, szeretném összefoglalni a veszélyhelyzet idején tett 
intézkedéseket:  
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• Polgármesteri rendelettel elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének IV. negyedévi 
előirányzat módosítása, majd ezt követően a zárszámadás.  
 
• Jóváhagyásra került az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020.(II.19.) önkormányzati rendeletének első és második negyedévi előirányzat 
módosítása. A módosítást a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap 
által biztosított pótelőirányzat, illetve a korábbi Képviselő testületi döntések 
indokolták. 
 
• Módosításra került a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 26/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet, mely szerint a javaslatokat minden 
év június 25-ig kell előterjeszteni. 
 
• Elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. A V és VA 
Élelmiszergyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a továbbiakban 
a közszolgáltatást 2020. május 1. napjától 2025. április 30. napjáig. 
 
• Elfogadásra került a település környezetvédelméről és a parlagfű, valamint más 
allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló rendelet. A rendelet 
elsősorban közterület tisztántartásával, használatával, a magánterület tisztán tartásával 
kapcsolatos szabályokat rögzíti az ingatlanhasználó kötelezettségeire hívja fel a 
figyelmet. 
 
• Módosításra került az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj 
megállapításáról szóló 15/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelet, amelyben a diétás 
étkeztetés díjtételei szabályozása kerültek. A csépai önkormányzati konyhán a diétás 
étkeztetés most már biztosított. 
 
• Elfogadásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet.  
 
• Elfogadásra került a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 
rendelet. A rendeletben a temetőhasználat szabályozásra került. 
 
▪ Elfogadásra került Csépa Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata értelmében a Képviselő-testület II. féléves munkaterve is. 
 
▪ Igyekeztünk a lakosságot a veszélyhelyzet alatt a szórólapokkal folyamatosan 
tájékoztatni, mivel a Csépai Napló megjelenési gyakorisága sajnos az ilyen jellegű 
tájékoztatást nem teszi lehetővé. Úgy tapasztalom, hogy ez a tájékoztatási forma vált 
be a leginkább, ezért a későbbiek folyamán is fogjuk alkalmazni.  
 
▪ 2020. június 01-től a BÁCSVÍZ Felügyelőbizottság tagjává választottak, Wenner-
Várkonyi Attila Polgármester Úr javaslatára. 
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▪ 2020.06.04-én átadtuk a Trianoni emlékművet, ezzel a szoborpark betelt. Pályáztunk 
a szobrok előtt egy járdát építését, parkosítunk a későbbiek folyamán, és kerti kiülőket 
tervezünk a szobrok mögé.  
▪ Sajnos a költségvetésünk igen bizonytalan, mivel 50 millió forint mínuszt generál az 
út kifizetése és a veszélyhelyzet nem várt költségei. Általános tartalékunk és a 
pénzmaradvány is felhasználásra kerül az út kifizetéséhez. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Hogyan tevődik össze az 50 millió forint? Mennyi ebből 
az út? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: 37 millió forint az út, 3 millió forint a kiesett 
gépjárműadó, és kb. 10 millió forint a veszélyhelyzetben kialakult rendkívüli 
költségek. Ezekre a költségekre természetesen beadtuk a pályázatot, mely megnyílt, de 
a kifizetése még egyáltalán nem garantált.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Azért is voltam erre kíváncsi, mert a mi költségvetésünk 
is igen szűkös, és a veszélyhelyzet folyamán fellépő kiadásokat mi sem tudjuk fedezni. 
Remélhetőleg a pályázat vissza fogja téríteni a fellépő költségeket. A zárszámadás 
összegeire lennék még kíváncsi. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: általános tartalékra ment a teljes összeg, kivéve az, 
amelyet a Bácsvíz számlájára kellett volna már éveken keresztül tenni. Az most a 
helyére kerül.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Mekkora ez az összeg? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérek valakit, hogy legyen szíves behozni a 
zárszámadásról szóló rendeletünket, addig is nagyságrendileg úgy emlékszem, hogy az 
út 37 millió, a Bácsvíz pedig 12 millió körül van. 9 millió lett az általános tartalékba 
rakva.  
 
Berényi Veronika kirendeltség-vezető: 2019. évi maradvány 89.887 ezer forint, 
melyből szabad maradvány 9.264 ezer forint. Ez az összeg általános tartalékon maradt. 
A feladattal terhelt tehát 80.465 ezer forint, melyből valóban 37.035 ezer az út, 
valamint 12.989 ezer a Bácsvíz számlákra lesz átvezetve.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Sajnos várható, hogy a Bácsvíz ilyen összegben ki 
is állítja a közeljövőben a számláit, mely az előző időszakban elmaradt.  
Ezekről szerettem volna beszélni a tájékoztatóban. Van-e még kérdése valakinek ezzel 
kapcsolatban? Nincs. Akkor kérném, hogy aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót, 
az kézfeltartással jelezze: 5 igen. Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
Előterjesztés a közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 
15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Egyre több rendezvényen szeretne az önkormányzat 
is felvételeket készíteni az eseményekről, hogy a lakosságot online is tájékoztathassa, 
hogy ezt díjmentesen megtehesse, szükséges a közterület filmforgatási célú 
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felhasználásáról szóló 15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete 3. §-ának (2) 
bekezdését módosítani, mely felsorolja, hogy mely esetekben mentes a filmforgatás a 
díjfizetés alól. Ezért kérem a testületet, hogy szíveskedjen elfogadni a közterület 
filmforgatási célú felhasználásáról szóló 15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelet 
módosítását! 
Van esetleg kérdése valakinek ezzel kapcsolatban? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Az utcai kamerák esetében is probléma ez, mivel nincs 
a falutáblánál kihirdetve, hogy kamerával megfigyelt terület. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az nem ehhez a rendeletünkhöz kapcsolódik. Más 
kérdés a rendelet módosításával kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem, aki elfogadja a 
közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 15/2015.(X.20.) önkormányzati 
rendelet módosítását a fentiek szerint, az kézfeltartással jelezze: 5 igen. 
Megállapítom, hogy A közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 
15/2015.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselő testület 
egybehangzóan elfogadta.  

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelete  

a közterület filmforgatási célú felhasználásáról  

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében, a 37.§ (4)-(5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

1. §  

A közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 15/2015.(X.20.) 
önkormányzati rendelete 3§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 "(2) Mentes a közterület filmforgatási célú használatának díja alól, a közérdekű 
célokat szolgáló filmalkotások forgatásához szükséges közterület használat. 
Közérdekű célokat szolgálnak az oktatási, tudományos az ismeretterjesztő 
témájú és a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő 
filmalkotások, illetve a település rendezvényeit, civilszervezeteit, 
látványosságait bemutató videó anyagok." 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

Csépa, 2020. június 23. 

 

 Pintér Csaba Gábor Dr. Hoffmann Zsolt  
 polgármester jegyző 
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III.  Egyebek  
 
1. Zérci István 5475 Csépa Rákóczi u. 85. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti 
kérelme 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Zérci István fordult kérelemmel a Képviselő-
testülethez, melyben szeretné a Csépa Rákóczi u. 85. szám alatti régi TSZ udvar iroda 
helyiégét egy jelképes összegért kibérelni, de azt lekerítené, felújítaná, karbantartaná. 
Szeretne ehhez valaki hozzászólni? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: az a véleményem, hogy ott az önkormányzatnak értékes 
ingóságai is vannak, nem támogatom, hogy egy általunk ismeretlen személy bejárjon 
arra az udvarra. 
 
Bíró József alpolgármester: azt is fontos számontartani, hogy az az ingatlan is igen 
rossz állapotban van, ha ott valami történik, akkor felelősségre vonhatják az 
önkormányzatot.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Egyet értek az előttem elhangzottokkal, azt hiszem, 
szavazhatunk is a kérdésről. Kérem kézfeltartással jelezze, aki nem támogatja a 
Rákóczi u. 85. szám alatti TSZ iroda bérbeadását: 5 igen. Megállapítom, hogy a 
képviselő testület egybehangzóan elutasította a Rákóczi u. 85. szám alatti kérelmet a 
TSZ iroda bérbeadásáról.  
 
 

260/2020.(VII.02.) határozat 
Rákóczi u. 85. szám alatti TSZ iroda bérbeadásának elutasításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Zérci István 5475 
Csépa, Béke utca 195. szám alatti lakos, 5475 Csépa Rákóczi u. 85. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó bérleti kérelmét. 
 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
  2./ Zérc István: 5475 Csépa, Béke u. 195. 
 
 
2. Molnár Julianna kérelme a Csépa belterület 756 Hrsz-ú ingatlanra vásárlására 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Molnár Julianna is kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, melyben jelezte, hogy véletlenül ráépített a csépai 756 hrsz-ú 
belterületi ingatlanunkra 69 m2-en az Idősek Otthona melletti területen. Számára a 
visszabontás jelentős érdeksérelemmel járna, ezért szeretné megvásárolni ezt a 
területet. Szeretne ehhez valaki hozzá szólni? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: sajnos nem tudom támogatni ezt az adásvételt, rossz 
hiszeműen járt el, bontsák le azt az építményt. 
 
Pigniczki Árpád pénzügyi bizottsági tag: Ott mindig folyt az ivóvíz kút vize, a talaj 
meglehetősen laza, az az ingatlan könnyedén bedőlhet az idősek otthona területére. 
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Felelőtlenség lenne hagyni, hogy oda tovább építkezhessenek. Ha jól tudom, korábban 
kútfúrás is történt azon a területen. Nem túl stabil építkezésre. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Több kútfúrási próbát is rejt magában az a terület, tehát 
valóban nem lenne biztonságos tovább építkezni ott. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Azt hiszem, ha nincs több hozzá szólás, akkor 
szavazásra bocsájtom a kérdést: Ki az, aki támogatja a 756 Hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítését? Megállapítom, hogy a Képviselő testület 1 igen, 3 nem és 1 fő 
tartózkodással, nem támogatja a 756 hrsz-ú ingatlan értékesítését. 
 

261/2020.(VII.02.) határozat 
Csépa, 756 hrsz-ú ingatlan értékesítési kérelem elutasításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Molnár Julianna 5475 
Csépa Somogyi utca 2 szám alatti lakos, a Csépa belterület 756 Hrsz alatti ingatlanra 
vonatkozó vásárlási kérelmét. 
 
 
 Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2./ Molnár Julianna Csépa, Somogyi u. 2. 
 
3. Volkswagen Passat értékesítés 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Egyebekben szerettem volna még a Volswagen 
Passat értékesítéséről beszélni. Több alkalommal is kiírtuk az ajánlattételi felhívást, 
melyre 1 érvényes ajánlat érkezett 1 millió forint értékben az Ardon Szolg Kft. 
részéről, melyet úgy gondolom, hogy nem fogadhatunk el. Ennél azért többet ér ez az 
autó. Szeretném kérni a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezze, ha egyetért 
az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat típusú gépjármű 1 millió forint 
értékben az Ardon Szolg Kft. részére történő értékesítésével. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 egyhangú nemmel, az MYH-571 forgalmi rendszámú 
Volkswagen Passat típusú gépjármű értékesítéséhez nem járult hozzá. 
 

262/2020.(VII.02.) határozat 
az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat típusú gépjárműre tett 

ajánlat elutasításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az Ardon Szolgáltató 
Kft. ajánlatát az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat típusú gépjárműre 
vonatkozóan. 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az a javaslatom lenne, hogy hatalmazzon fel a 
testület, hogy beszámíttathassam egy újabb gépjármű vásárlásánál az egyik 
autókereskedőnél, mert az volt a cél, hogy egy másik személygépjárművet vegyünk, 
melyet a dolgozók hivatali ügyintézéshez használhatnának.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: jó lenne, ha tisztáznánk, hogy mire is vásároljuk ezt az 
autót. 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Kifejezetten a hivatali dolgozók használnák vagy az 
intézményi dolgozók, hivatalos ügyintézéshez, tüdőszűréskor, továbbképzések 
alkalmával, esetleg Dobainé Éva idősek otthona intézményvezetőnek ha temetésre kell 
mennie, tudnánk használni, pénzfelvételre, stb. Nem várhatjuk el a dolgozóinktól, 
hogy a saját autójukat használják ilyen esetekben. Nem „munkás” autó lenne, hanem 
egy tiszta jármű, melybe bármikor, bárki nyugodtan beülhet hivatali ügyeit intézni.  
Ezért szeretném kérni a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezze, ha 
meghatalmaz, hogy az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat típusú 
gépjármű beszámításával másik gépjármű vásárlására maximum 2,5 millió forint 
értékben! 5 igen. Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
meghatalmazott, hogy az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat típusú 
gépjármű beszámításra kerüljön másik gépjármű vásárlásása során maximum 2,5 M 
értékben. 
 
 

263/2020.(VII.02.) határozat 
gépjármű vásárlására az MYH-571 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat 

típusú gépjármű beszámításával 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az MYH-571 forgalmi 
rendszámú Volkswagen Passat típusú gépjármű beszámításra kerüljön másik gépjármű 
vásárlása során. A megvásárolandó személygépjármű értéke maximum 2,5 millió 
Forint (a beszámított személygépjármű értékével együtt). 
 
Felelős:   Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2./ Csépa Községi Önkormányzat pénzügyi osztály Csépa-Kunszentmárton 
 
 
4. Kovácsné Németh Mária szerkesztő lemondása 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Sajnos Kovácsné Németh Mária, aki a Csépai Napló 
hasábjait szerkesztette, szóban bejelentette a főszerkesztői posztjáról való lemondását. 
Van-e valaki, akit javasol a Testület? Kérem, hogy fontolja át mindenki, hogy van e 
valaki, akit felkérhetnénk erre a posztra. Várom erre a személyre a javaslatokat. 
Van e valaki, akinek egyebekben lenne még felvetnivalója? Nincs. Köszönöm a nyílt 
ülésen való részvételt, a nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
    polgármester        jegyző 
 


