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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. 08. 05-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 

Bíró József   alpolgármester 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 
   Sajó Gergő    képviselő 

Szabóné Bódi Dorina képviselő 
   Havrilla Sándorné  képviselő (később érkezett) 
 

 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Igazoltan távol: Mészáros Mária  képviselő 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat. Megállapítom, hogy Mészáros Mária más elfoglaltsága révén igazoltan távol van, 
Havrilla Sándorné képviselő jelezte, hogy később érkezik. A képviselők és a polgármester: azaz 5 fő 
jelen van, 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. 
 
 

293/2020.(VIII.05.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

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

I. Napirend 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról 

 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő- testület! 2020. júliusában megjelent a 
Belügyminisztérium pályázati kiírása, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásáról. 
A Képviselő-testületnek határozatban dönteni kell a pályázat beadásáról. 
 
Az kiírás szerint az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 
pályázhatnak.  
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 Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. 

 Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére településünk is jogosult. 

 Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget 
igényelhet. 

 
 
Az elmúlt évben 350 m3 tűzifát pályáztunk meg, de 207 m3 tűzifát kaptunk meg ehhez kaptunk 
4.457.700,- forint állami támogatást. A megvalósításhoz biztosított önkormányzati önerő a szállítási 
költség viselése volt, amely összeg tavaly 617.792,- Ft. volt, melyet a szociális keret terhére tudunk 
az idén is biztosítani.  
Javaslom a Tisztelt Testületnek hogy a pályázat keretében 424 m3 kemény lombos tűzifa 
vásárlásához igényeljünk támogatást 6.784.000 Ft + ÁFA értékben. 
Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslat fogadja el. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki támogatja 
a Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtását! 5 igen. 
Megállapítom, hogy a Testület támogatja a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatás iránti pályázat benyújtását.  
 
 

294/2020.(VIII.05.) határozat 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 424 m3 kemény 
lombos tűzifa vásárlásához igényel 6.784.000 forint +ÁFA támogatást. 
 
Mint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti jelentős munkanélküliséggel sújtott 
település, az önkormányzat önerő biztosítása nélkül nyújtja be pályázatát, azonban a tüzelőanyag 
szállítási költségeit – ideértve annak a rászorulókhoz való eljuttatást is – , az önkormányzat a 
szociális ellátások terhére biztosítja. 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a pályázat beadásának, a tüzelőanyag beszerzésének, 
valamint szétosztásának megszervezésével. 
 

 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
  3. /Irattár 
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II. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a 26/2012. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésére 
 
 
Megérkezett Havrilla Sándorné képviselő (6 főre emelkedett a szavazásra jogosultak száma) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Átadom a szót  Berényi Veronika 
kirendeltségvezetőnek. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy több apró módosítást 
kell végrehajtanunk. Hatályon kívüli jogszabályi hivatkozást is tartalmazott rendeletünk ezért 
szükségessé válik annak hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. 
Valamint, az arany ára oly szinten emelkedett, hogy jelentősen megnövelte a gyűrű elkészíttetését. 
Kollégáimmal egyeztetve felmerült az is hogy címer nélküli pecsétgyűrű kerüljön átadásra. Ez 
esetben azonban kissé személytelenné válik az adományozás, hiszen ez szélesebb körben elérhető. 
Egy másik javaslat szerint a díszpolgár kapja meg az ezüst vert érmét, a Csépa községért életmű díjas 
az aranyozott bronz érmét, a Csépa Községért az ezüstözött bronz érmét. Ha a tett javaslatok nem 
felelnek meg, várom a további javaslatokat, hogy mily módon jutalmazzuk a kitűntetett polgárainkat. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Azt javasolnám, hogy a „Csépa Községért” Díszpolgár kapjon egy 
aranyozott bronzplakettet, valamint nettó 100.000 forint pénzjutalmat, A „Csépa Községért” 
Életműdíjas kapjon ezüstözött bronzplakettet 50.000 forint pénzjutalommal, a „Csépa Községért” 
Kitüntető díjas pedig kapjon szintén ezüstözött bronzplakettet 30.000 forint pénzjutalommal.  
 
Bíró József alpolgármester: Vegyük figyelembe az ehhez kapcsolódó járulékterheket is. Jelen 
esetben lehet hogy most kedvezőbb, de több kitüntetett esetén jelentős anyagi terhet róhat 
önkormányzatunkra. Valamint a kitüntettek jelelős részének nem feltétlenül az anyagi juttatás 
számít. Véleményem szerint a pénzjutalom is személytelen. Próbáljuk olyan döntést hozni hogy az 
elkövetkezendő 5 évben módosítás nélkül vállalható legyen. 
 
Sajó Gergő képviselő: Javasolnám, hogy a Csépa Községért Emléklappal kitűntetettek ajándék 
utalványát is emeljük meg, az eddigi 5.000 forintot 10.000 forintos ajándékutalványra, mert úgy 
gondolom, ezeknek az embereknek van a legnagyobb szükségük rá.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Rendben, én jónak tartom ezeket a javaslatokat. Van-e még 
valakinek hozzászólása a rendelet módosításához? Nincs. Akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezze 
az, aki elfogadja hogy a „Csépa Községért” Díszpolgár kapjon egy aranyozott bronzplakettet, 
valamint nettó 100.000 forint pénzjutalmat, A „Csépa Községért” Életműdíjas kapjon ezüstözött 
bronzplakettet 50.000 forint pénzjutalommal, a „Csépa Községért” Kitüntető díjas pedig kapjon 
szintén ezüstözött bronzplakettet 30.000 forint pénzjutalmat, Csépa Községért Emléklappal 
kitüntetettek ajándék utalványát is emeljük meg, az eddigi 5.000 forintot 10.000 forintos 
ajándékutalványra Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal  a Képviselő-testület elfogadta az új 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet valamint a 26/2012. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezését. 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

18/2020. (VIII.06.) önkormányzati rendelete 
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről  

 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyek és szervezetek méltó elismerésének, valamint személyük és cselekedeteik példaként az utókor elé 
állítása érdekében a következőket rendeli el: 

 
„Csépa Község Díszpolgára” 

1.§ 
(1) „Csépa Község Díszpolgára” cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki 
Csépa Község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan 
általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult Csépa fejlődéséhez, értékei megóvásához, 
polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként személye vagy annak emléke köztiszteletben áll. A község szellemi, anyagi 
gyarapodásáért példa értékűen dolgozott, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a sport, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandót alkotott. 
(2) A képviselő-testület évente egy díszpolgári kitüntető címet adományozhat. 
(3) A kitüntetéssel járó emlékplakett 60 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas aranyozott bronzplakett. A 
plaketten Csépa község címerének stilizált képe látható, a kép felsőrészének kör alakú szélén „CSÉPA 
KÖZSÉG.”, alsó részén „ÖNKORMÁNYZATA” felírással. Az emlékérem hátsó oldalán gravírozással a 
következő felíratok kerülnek: felső részén „Csépa Díszpolgára” (fölül ívesen), közepén a kitüntetett 
személy neve (középen egyenesen), alsó részén az adományozás évszáma (alul ívesen) szerepel.” 
(4) Az emlékplakettet bordó színű díszdobozban kell elhelyezni. Az életműdíj átadásával díszoklevelet is 
kap a kitüntetett. A díszpolgári oklevél tartalmazza Csépa Község címerét, a képviselő-testületi 
határozat számát, a kitüntetett személy nevét, díszpolgári cím megjelölést, az adományozás indokát 
és keltét, a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. A díszpolgári oklevél bekereteztetve 
kerül átadásra. 
(5)   A kitüntetéssel nettó 100.000 Ft pénzjutalom is jár. 
(6) Csépa Község életmű díj posztumusz is adományozható. Az elismerés átvételére ekkor a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult.  
 

2.§ 
A kitüntetett személy 
a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire 
b) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein, 
c) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely 

illeti meg, 
d) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, 
e) halála esetén a kitüntetett személy és házastársa, az önkormányzat költségén sírhelyre jogosult a csépai 

köztemetőben. 
 
 

 „Csépa Községért” életmű díj 
3.§ 

(1.) a.)„Csépa Községért” életmű díj adományozható azoknak a polgároknak, akik Csépa községben több 
évtizedes munkaviszonyban eltöltött idő alatt a községben élő lakosok által is elismert kiemelkedő 
munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek 
gyarapításában. 
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b.)„Csépa Községért” életmű díj adományozható azoknak a polgároknak, akik Csépa községben több 
évtizedes kiemelkedő társadalmi munkát végeztek, mellyel hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi 
és anyagi értékeinek gyarapításához.  

(2)  A kitüntetéssel járó emlékplakett 60 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas ezüstözött bronzplakett. A 
plaketten Csépa község címerének stilizált képe látható, a kép felsőrészének kör alakú szélén „CSÉPA 
KÖZSÉG.”, alsó részén „ÖNKORMÁNYZATA” felírással. 

(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. Az emlékplakett átadásával díszoklevelet is kap a 
kitüntetett, amelyen a kitüntetett neve, a kitüntetés átadási ideje, a kitüntetés elnevezése található. 

(4)    A kitüntetéssel nettó 50.000 Ft pénzjutalom is jár. 
(5)    Csépa Község életmű díj posztumusz is adományozható. Az elismerés átvételére ekkor a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult.  
 

 
 

 „Csépa Községért” kitüntető díj 
4.§. 

(1.) a.)„Csépa Községért” kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak, akik a 
községben lévő munkahelyen hosszabb időn át (8-10 év) kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel 
jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a munkahelyi 
kollektíva megszilárdulásához.  
b.)„Csépa, Községért” kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak, akik a község 
életének fejlesztése terén hosszabb időn át (8-10) év) kiemelkedő társadalmi munkát végeztek, és 
ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, 
hírnevének öregbítéséhez. 

(2)  A kitüntetéssel járó emlékplakett 60 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas ezüstözött bronzplakett. A 
plaketten Csépa község címerének stilizált képe látható, a kép felsőrészének kör alakú szélén „CSÉPA 
KÖZSÉG.”, alsó részén „ÖNKORMÁNYZATA” felírással. 

(3)  Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. Az emlékplakett átadásával díszoklevelet is kap a 
kitüntetett, amelyen a kitüntetett neve, a kitüntetés átadási ideje, a kitüntetés elnevezése található. 

 (4)   A kitüntetéssel nettó 30.000 Ft pénzjutalom is jár. 
 

„Csépa Községért” emléklap 
5.§ 

(1) Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közélet szervezése, fejlesztése, az egyes 
ágazati területeken, az önkormányzat irányítása alatt álló intézményeinél, hivatali szervénél az adott évben, 
az átlagosnál magasabb színvonalon, eredményességgel, valamint egy-egy feladat végrehajtása során kifejtett 
kiemelkedő tevékenység, példaképül állítható elismerésére megalapítja a „Csépa Községért” emléklapot. 
(2) A képviselő-testület a „Csépa Községért” emléklapot a közösségek szervezésében, fejlesztésében, a 
szociális-családügyi, kulturális-művészeti, ifjúsági-sport, egészségügyi, közoktatási, közigazgatási területen az 
(1) bekezdésben leírt tevékenység, munkásság elismeréséül adományozza. 
(3) A „Csépa Községért” emléklap adományozásának jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 
(4) A képviselő-testület évente maximum 5 emléklapot adományozhat. 
(5) Az emléklapon Csépa község címere látható, a lap alján “Csépa Községért Emléklap” olvasható, az arra 
érdemes személy nevének, az adományozás okának, az adományozás dátumának feltüntetésével együtt. Az 
adományozásról szóló emléklapot Csépa község polgármestere és jegyzője írja alá. 
(6) Az emléklap odaítélése erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki a 
kitüntetett személynek, nem biztosít előjogokat, ugyanakkor 10000 Ft-os ajándékutalvánnyal jár. 
 

Dr. Surányi Lajos emlék-díj 
6.§ 

 
(1) „Dr. Surányi Lajos emlék-díj” adományozható a szociális helyzete, körülményei miatt rászoruló nappali 

tagozaton tanuló –községünkben élő, főiskolai hallgató fiatalnak. 
(2) A díj elnyerésére pályázatot kell benyújtani a hallgatónak. 
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(3) A pályázatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 
(4) A díj adományozására a képviselő-testület jogosult és zárt ülésen dönt. 
(5) Amennyiben évente egy díj kerül kiosztásra, akkor 35.000 forintban részesül a fiatal, azonban évente 

legfeljebb két fiatal részesíthető emlék-díjban, ekkor 20.000-20.000 forint az adományozható összeg. 
 

 
Az adományozás rendje 

7.§ 
(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: munkahelyi vezető, a képviselő-testület tagjai, 

bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati intézmények, civil szervezetek 
vezetői. A Dr Surányi Lajos emlék-díjra a hallgató nyújt be pályázatot. 

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év május végéig a mellékelt formanyomtatványon kell 
előterjeszteni. (1. sz. melléklet) 

(3) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 
(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult és zárt ülésen dönt. 
(5) A Csépa Község Díszpolgára, a „Csépa Községért” életmű díj, a „Csépa Községért” kitüntető díj, a 

„Csépa Községért” emléklap, valamint a Dr. Surányi Lajos emlék-díj átadására az „Augusztus 20-i” 
ünnepség keretei között kerül sor, amelyre meg kell hívni a jelöltet és családját. 

 
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

8.§ 
 (1) A kitüntető címekkel és díjjal összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 
(2) A kitüntetettekről és díjazottakról a kirendeltségvezető nyilvántartást vezet. 
(3) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott kitüntetések továbbra is viselhetők. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
9.§ 

 
(1) A rendelet 2020. augusztus 10. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 26/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet.  
 
Csépa, 2020. augusztus  
 
 
 
 
 Pintér Csaba Gábor  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester  jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 

JAVASLAT 
 

„Csépa Község Díszpolgára” cím adományozására 
„Csépa Községért” ÉLETMŰ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 

„Csépa Községért” KITÜNTETŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 
„Csépa Községért” emléklap ADOMÁNYOZÁSÁRA 
Dr Surányi Lajos emlék-díj ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 
 
 
Javaslattevő személy/szervezet megnevezése:  .......................................................................  
 
Kitüntetésre javasolt személy:  .......................................................................  
 
 
 
 
I n d o k l á s : 
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................  
 
 
Dátum:   ................................................  
 
  ...................................................... 
  aláírás 
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III. Napirend 

Egyebek 
 
a) RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény rendelkezik többek között a helyi iparűzési adókról is. A Csépa Községi Önkormányzat 
adóhatóságánál visszafizetési igény jelentkezett, amely összeg jelenleg 200 000 Ft. Rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylésénél lehetőség van 60 napon túl fennálló tartozás igénylésére. 
Jelenleg a Bácsvíz Zrt felé rendelkezünk kb. 3 millió forint értékben 60 napon túli tartozással. A 
VIKÖV Víziközmű Kft. is elkészítette a vagyonértékelést, melyet törvény tesz kötelezővé, ennek 
díja 5.626.303. forint. Ezt is szeretnénk benyújtani a pályázatban. 
Javaslom, hogy erre a váratlan kiadásra való tekintettel a Csépa Községi Önkormányzat nyújtson be 
pályázatot rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján. 
Szeretném mielőbb benyújtani a pályázatot, hogy mielőbb kiutalásra kerüljön, ha kedvező elbírálást 
kapunk.  
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki támogatja a 
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését! 6 igen. Megállapítom, hogy Csépa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete megszavazta a Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését.  
 
 

295/2020. (VIII. 05.) határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján történő 
igényléséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet Helyi Önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai I. működési célú támogatások 9. pontja alapján önkormányzatok rendkívüli 
támogatása jogcím szerinti támogatási igényt nyújtsunk be. 
 

Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős: Berényi Veronika kirendeltségvezető 
 
Csépa, 2020. június 15. 
 
Erről értesül: 

1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
2/ Magyar Államkincstár 5000 Szolnok Magyar utca 8. 

3/ KKÖH Pénzügyi Osztálya Csépa-Kunszentmárton 
 
b) homlokrakodó vásárlása 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: A Hajlási úttal kapcsolatban Zetor Major traktorra és 
homlokrakodóra is pályáztunk. Az erőgép beszerzése rendben megtörtént, viszont a homlokrakodó, 
amit a kereskedő kiajánlott nem volt műszakilag megfelelő erre a típusú traktorra. Ezért a 
homlokrakodót a kereskedő leszereltette a traktorról és visszaszállítatta a telephelyére. A 
homlokrakodó vásárlási árát nem utalta vissza önkormányzatunknak. A műszakilag megfelelő 
homlokrakodó beszerzését ezen összeg nem biztosítja ezért azt ki kell egészítenünk kb. 1 millió 
forinttal. A közreműködő szervezettel történt egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ha 
nem valósítjuk meg a homlokrakodó beszerzését, akkor a teljes pályázati támogatástól elesünk. 
Kérem a Képviselő testületet, hogy járuljanak hozzá hogy a homlokrakodó beszerzésre kerüljön. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki jóváhagyja 
a homlokrakodó beszerzését! 6 igen. Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megszavazta a homlokrakodó megvásárlását. 

 
296/2020.(VIII.05.) határozat 

homlokrakodó beszerzése 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Földút stabilizáció a VP6-7.2.1-
7.4.2-16 számú projekt keretében című projektelem megvalósítása kapcsán a 
homlokrakodó beszerzésére további 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2020. évi költségvetés 
önkormányzat dologi kiadásainak terhére terhére.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Egyebekben van-e még valakinek felvetni valója? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán el ne felejtsünk a Mária 
szoborhoz virágot vinni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Úgy gondoltuk, hogy az ünnepség után egyenesen oda mennének, 
majd a templomba.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Nem kellene egy álló fogadással megvendégelnünk a kitüntetetteket, 
főleg, hogy messziről utaznak ide.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: igen, ez egy szép gesztus lenne részünkről. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Valóban, szerintem egy egyszerű álló fogadással 
megvendégelhetjük őket. Van-e még egyebekben felvetni valója valakinek? Nincs. Köszönöm a nyílt 
ülésen való részvételt, a nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester      jegyző 


