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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. szeptember 28-án megtartott soron kívüli ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  képviselő  

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, Jegyző Urat! Megállapítom, hogy 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek 
vagyunk. Javaslom, hogy a soron kívüli ülés a telefonon történt kiértesítés, és elektronikusan 
megküldött önkormányzati anyag szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
215/2015.(IX.28.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. szeptember 28-ai ülés napirendjeit 
a meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Javaslat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás iránti pályázat beadásáról szóló 206/2015.(IX.09.) határozat 
módosítására 

 
Fialka György polgármester: 2015. szeptember 9-ei ülésünkön hozott határozatunkban 
döntöttünk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat beadásáról. 
Ezt követően hiánypótlási felhívás érkezett, a tűzifa határozatunknak tartalmaznia kell a 
mennyiségen kívül a támogatás összegét is, amelyet megigénylünk. 
 
A soron kívüli ülést ezért kellett összehívni, mert 3 nap határidő áll rendelkezésünkre. 
Van-e kérdésük, észrevételük? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezzék, ha 
egyetértenek a módosított határozattal, amely tartalmilag nem változott, csupán a támogatási 
összeg került bele. 
Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag módosította határozatát. 
 



 

 
216/2015.(IX.28.) határozat 
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti pályázat 
beadásáról szóló 206/2015.(IX.09.) határozat módosítására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 440m3 kemény 
lombos tűzifa vásárlásához igényel 8.382.000 forint támogatást. 
Mint - a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015.(IV.23.) Korm rendelet 2. melléklete alapján - jelentős munkanélküliséggel sújtott 
település, önerő nélkül pályázik, de vállalja a tüzelőanyag szállításából – ideértve a 
rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költséget. 
A Képviselő-testület megbízza a mindenkori polgármestert, a pályázat beadásának, a 
tüzelőanyag beszerzésének, valamint szétosztásának megszervezésével 
 
Erről értesül:  1./ Magyar Államkincstár 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: köszönöm megjelenésüket, amennyiben nincs hozzászólásuk, az 
ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt  
       polgármester         jegyző 


