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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. május 5-én megtartott soron kívüli ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő  
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  

Szabó Károlyné   képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van: Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő   

  

Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult 
képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk Pigniczki Árpád. 
Varjasi Ferenc munkavégzés miatt van távol. Javaslom, a mai napon a nyári gyermekétkeztetésre 
vonatkozó pályázatot tárgyaljuk meg, a benyújtási határidő rövidsége miatt. Megállapítom 5 igen 
szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

I. napirend 
Nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtására javaslat 
 
 
Fialka György polgármester: Az elmúlt évben Önkormányzatunk pályázat útján 137 gyermek 
részére biztosította a nyári ingyenes étkezést. Előzetes információk szerint erre ebben az 
évben is lesz lehetőség, bár a pályázati kiírás még nem jelent meg. Kérem a Képviselő-testület 
felhatalmazását, hogy a pályázat kiírása esetén intézkedhessek a pályázat beadásáról. 
 
Pintér Csaba képviselő: a pályázatot nyújtsuk be. Tudom, nyári időszakban sok esetben 
nemcsak az étkeztetésben részesülő, hanem a testvére is jól tudott lakni a kapott meleg 
ételből. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  igényt csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek után nyújthatnak be. Összegyűjti a hivatal, hogy hány fő a rendszeres 
gyermekvédelmis gyerek, ebből hány gyerekre kell az igényt benyújtani.  
 
Fialka György polgármester: az önerőt biztosítjuk hozzá, általános tartalék terhére. Aki 
egyetért a pályázat benyújtásával, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
108/2015 (V.5.) határozat 
Az ingyenes nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 



pályázatot 2015. évben benyújtja. Az önerőt költségvetéséből az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
Megbízza Fialka György polgármestert a pályázat lebonyolításával. 
 
Határidő: 2015. Május 7. 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Erről értesül:  1./ Magyar Államkincstár Államháztartási Hivatal Szolnok 
  2./ KKÖH Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
Fialka György polgármester: köszönöm, megjelenésüket és munkájukat!  
 

Kmf. 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester            jegyző 


