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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. november 14-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester 
Kovácsné Németh Mária képviselő  

   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Az ülésen megállapítom, 6 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Soron kívüli ülésünkre egyetlen 
napirendet javasolok, a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására teszek javaslatot.. 
Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a 
testület elfogadta a napirendi pontra tett javaslatot. 
 
218/2017.(XI.14.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. november 14-ei soron kívüli 
ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

I. Napirend 
Javaslat rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat benyújtására 
 
Fialka György polgármester: a minimálbér emelkedéséből adódóan az állam kiegészítő 
támogatást biztosít az önkormányzatnak. 1,9 millió forintra javaslom benyújtani a kérelmet. 
Látszik, hogy rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igényünk benyújtását nem tudjuk 
elkerülni. Az említett gondunkhoz kapcsolódik az Magyar Államkincstár felé fennálló 
visszafizetési kötelezettségünk, az Önkormányzati konyha üzemeltetési támogatásának 
hiánya, és a hivatali támogatás hiánya. Aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag a pályázat benyújtása mellett 
döntött. 
 
 
 
 
 



219/2017. (XI.14.) határozat 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III. Önkormányzati fejezeti 
tartalék 1. pontja települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása jogcím szerinti támogatási igényt nyújt be. 
 

Határidő:  2017.november 20. 
Felelős:    Fialka György  polgármester 

                Molnárné Zámbó Edina pénzügyi ügyintéző 
 

Erről értesül: 
1/ KKÖH Csépai Kirendeltsége 

2/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
3/ KKÖH Jegyzője 

4/ Képviselő-testület 
 
Fialka György polgármester: köszönöm megjelenésüket a soron kívüli ülésen, munkánkat 
befejeztük, az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
   Polgármester                 jegyző 
 
 


