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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. december 9-én megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
     
Igazoltan távol:  Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, 
urakat, jegyző urat! Megállapítom, hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő 
képviselő és a polgármester jelen van. Határozatképesek vagyunk. Javaslom, az írásos meghívó szerint 
változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
543/2015.(XII.9.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. december 9-ei ülés napirendjeit az írásos 
meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Közalkalmazottak számlavezetési díjainak megtérítése 
 
Fialka György polgármester: a közalkalmazottak fizetése bankszámlára érkezik, a 
számlakezelési díj terheli. Jogszabályi háttér van rá, hogy ezt a terhet 1000 Ft/hó összeggel 
enyhítheti a bérgazdálkodó. Javaslom, hogy egy összegben térítsük meg dolgozóink bruttó 
12000 Ft összeggel a felmerült költségeiket. A köztisztviselők már a kunszentmártoni 
hivataltól számlájukra megkapták az összeget. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 
 
544/2015.(XII. 09) határozat 
Számlakezelési díj kompenzálásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat intézményeiben dolgozó 
közalkalmazottak  számlakezelési díjának részbeni kompenzálására bruttó 12.000 Ft/fő 
összeget hagy jóvá. 
 
Erről értesül: 1./ Csépa Községi Önkormányzat Intézményvezetők 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./KKÖH Pénzügyi Csoport 
Fialka György polgármester: az év vége közeledtével a intézményeinkben dolgozók 
munkájának elismeréseként, kérem, hogy 10.000 Ft/fő vásárlási utalványban részesüljenek.  
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 



3 
 

 
545/2015.(XII. 09) határozat 
Cafetéria juttatás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat intézményeiben dolgozó 
közalkalmazottak részére munkájuk elismeréseként 10.000 Ft/fő vásárlási utalvány 
részesülését hagyja jóvá Cafetéria juttatás címén . 
 
Erről értesül: 1./ Csépa Községi Önkormányzat Intézményvezetők 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
Kovácsné Németh Mária pügyi biz.: karácsonyi rendezvényről érdeklődnék. 
 
Pintér Csaba képviselő: előreláthatólag december 21-re irányoztuk elő a karácsonyi 
ünnepséget. A betlehemet készítjük, a kunszentmártoni fúvószenekarral tárgyalásban 
vagyunk, szerény juttatásért felvállalják-e a szereplést. 
4 kategóriában tervezi a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság, hogy díjazza a 
lakóházak ünnepi díszítését. 
Az önkormányzati konyhai dolgozók forralt bort és teát készítenek, ami ingyen kerül 
kínálásra, valamint szaloncukor is kerül mindenki zsebébe.  
 
erényi Veronika kirendeltségvezető: az előző ülésen jóváhagyta a testület, hogy 1000 Ft/fő 
értékben kapnak lakosaink csomagot karácsonyra, most ezt a határozatot javaslom, 
módosítsák, hogy a karácsonnyal összefüggő kiadások a községi ünnepséget is beleértbe 
együttesen ne haladják meg az 1 millió forintot. 
 
Fialka György polgármester: aki hozzájárul, hogy az előző ülésünk határozatát módosítsuk, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta a határozat 
módosítását. 
 
546/2015.(XII.09.) határozat 
a 252/2015.(XI.19.) határozat módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Csépa Község lakosai részére 
lakóingatlanonként 1.000 Ft értékű karácsonyi élelmiszer csomag készítését és osztását hagyja 
jóvá, a községi karácsonyi ünnep és az élelmiszercsomagok együttes összege az 1 millió 
forintot nem haladhatja meg. 
A Képviselő-testület a szociális juttatások terhére biztosítja. 
 
Erről értesül: Képviselő testület tagjai 
  KKÖH Pénzügyi Csoport 
 
Fialka György polgármester: a nyílt ülés végére értünk, kérem zárt ülésen folytassuk 
munkánkat! 

 
Kmf 

 
Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 

       polgármester    jegyző 


