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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. 07. 31-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 
   Sajó Gergő    képviselő 

Havrilla Sándorné  képviselő 
Mészáros Mária   képviselő 
 
Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 

   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Igazoltan távol: ,  

Szabóné Bódi Dorina képviselő 
Bíró József   alpolgármester 

 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat. Megállapítom, hogy Szabóné Bódi Dorina képviselő 
asszony és Bíró József alpolgármester 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? Ki az aki elfogadja a napirendi pontokat? 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi javaslatot a testület. 
 
 

289/2020.(VII.31.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

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

I. Napirend 
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt 
Intézményvezetők! Bíró József közösségi színtér vezetője pályázni szeretne a 
közművelődéséi érdekeltségnövelő pályázatra, hogy ünnepibb évet zárhassunk jövőre. 
A pályázat összege: 2.660.000 forint, mely 1.000.000 forint önerőt tartalmaz, melyet a 
2021. évi általános tartalékból szeretnénk biztosítani. Ebből az összegből 2 db klíma 
kerülne a nagyterembe, hangfalak, erősítő, asztalok és székek, valamint az asztalokra 
méteráru beszerzése.  
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Havrilla Sándorné képviselő: Milyen asztalokat nézett ki Bíró József? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Összecsukható a lábuk, a könnyebb tárolás 
érdekében. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs? Akkor kérem kézfeltartással 
jelezze, aki támogatja a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtását! 5 
igen. Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
egybehangzóan támogatja a Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtását.  
 
 
 

290/2020.(VII.31.) határozat 
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtásáról 

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési 
Érdekeltségnövelő Pályázat benyújtását 2.660.000 forint értékben.  
A pályázati önerő 1.000.000 forint amely a 2021. évi általános tartalék terhére kerül 
kifizetésre.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2./ KKÖH Pénzügy-Csépa, Kunszentmárton 
   3./ Bíró József közösségi színtérvezető  
   
 
 

II. Napirend 
Egyebek 
 

1. Szabadi István felajánlja az 5475 Csépa, Rákóczi utca 40. szám alatti ingatlant 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkeresett minket Szabadi István Rákóczi u 40 
szám alatti ingatlan ajándékozási szándékával, melyet már korábban már 
magánszemélynek felajánlotta, de visszalépett az leendő tulajdonos. Az ingatlan 
teljesen tehermentes. Azért szeretném, hogy ha elfogadnánk, mert a faluba bejövő 
forgalom mellett helyezkedik el az ingatlan, és nagyon rontja a faluképet. Úgy 
gondolom, hogy rövid idő alatt el lehet takarítani, van már gyakorlatunk benne és így 
hátha fokozatosan eltűnnének a faluképet rontó romos házak. Az ügyvédi költség 
amibe ez kerülhet 20.000-30.000 forint, ez az, amibe nekünk kerülne. 
 
Gödöllei Krisztián képviselő: Nem lehetne a bontási költségeket kifizettetni vele? JCB 
költségeit, stb.? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Nem tudom ezt konkrétan, meg kell tőle kérdezni. 
Jelezzük számára ezt a megoldást, és szavazzunk erről egy későbbi ülésen, vagy 
fogadjuk el? 60 nap alatt ennek le kell zajlania, az időbe bele kell férnünk.  
 
Mészáros Mária képviselő: Jó lesz ez így, szerintem fogadjuk el, és beszéljünk vele, 
hogy megfelelő-e számára is így.  
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Rendben, akkor szavazhatunk a kérdésről? Kérem, 
hogy kézfeltartással jelezze, hogy ki az, aki támogatja, hogy elfogadjuk a Szabadi 
István által felajánlott Csépa, Rákóczi u. 40 szám alatti ingatlan ajándékozással? 5 
igen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület elfogadta a Szabadi István Csépa, 
Rákóczi u. 40. szám alatti ingatlan felajánlást.  
 
 

291/2020.(VII.31.) határozat 
Szabadi István Csépa, Rákóczi u. 40 szám alatti ingatlan ajándékozási 

ajánlatának elfogadásáról 
 

Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete köszönettel elfogadja a Szabadi 
István által felajánlott Csépa, Rákóczi u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
ajándékozás jogcímmel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 
 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
  2./ Szabadi István 21112 Veresegyház, Tárkony u. 8. 
  3./ KKÖH Pénzügy-Csépa, Kunszentmárton 
 
2. MDM SZISZU BT szerződés felmondása 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2020.07.31-vel Dr. Kun Éva fogorvos 
felmondta a fogászati alapellátásra vonatkozó megbízási szerződésünket. A NÉBIH 
megkeresett minket, hogy ezt a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia, Tiszakürt 
Önkormányzata már elfogadta, sajnos nem tudunk mit tenni, keresnünk kell új 
fogorvost, a felmondását pedig el kellene fogadni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csongrádról már 2 fogorvossal is egyeztettünk, 
egyikük ha rendben lenne a helyi fogorvosi rendelőnk, heti 1-2 alkalommal át is jönne. 
Gondoltunk arra is, hogy az átjutást megkönnyítsük, jövő évtől a fogorvos rendelési 
idejére a csépai lakosok áthordását megoldjuk.  
 
Gödöllei Krisztián képviselő: Az átjárás biztosítása helyett nem lehetne a fogorvosi 
rendelőt rendbe tenni? Berendezést venni? Lehet, hogy tudok benne segíteni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Sajnos egy fogorvosi szék 10M forint, nincs 
lehetőség most ekkora beruházást megvalósítanunk.  
 
Sajó Gergő képviselő: az egyik cserkeszőlői fogorvostól lehetne beszerezni fogorvosi 
széket kedvezőbb áron.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szívesen fogadunk mindennemű segítséget, amely 
megoldást nyújthat. 
De mindenképp kell szavaznunk arról, hogy a jelenlegi szerződésünk felmondását 
elfogadjuk, ezért kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki 
elfogadja a fogorvosi szerződés megszűntetését 2020.07.31-vel! A Képviselő-testület 5 
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igen szavazattal elfogadta az MDM Sziszu Kft.-vel kötött fogorvosi szerződés 
megszűntetését 2020.07.31-vel. 
 

292/2020.(VII.31.) határozat 
 MDM SZISZU Kft-vel kötött fogorvosi szerződés megszűntetéséről  
 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta az MDM Sziszu Kft. 
fogorvosi szerződés 2020.07.31-vel történő felmondását.  
 
 
Erről értesül:   1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2./ MDM SZISZU Kft.  
   3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
   Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
   4./ Irattár 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: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 
 


