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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. ÁPRILIS 3-ai megtartott soron kívüli ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő  

Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Megállapítom, hogy 
a megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő jelen van, határozatképesek 
vagyunk. Mai ülésünkre telefonon történt a meghívás. Rendkívüli esemény következett be, 
amelyben azonnal meg kell tennünk a lépéseket. Egy napirendi pontunk van, az 
önkormányzati konyha élelmezésvezetőjének munkakörére pályázat kiírása. Amennyiben 
nincs más javaslat napirendi pontra vonatkozóan, kérem szavazzunk. Megállapítom 7 igen 
szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

187/2018.(IV.3.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Élelmezésvezetői pályázat kiírása 

 

Fialka György polgármester:  rendkívüli ülésünkön köszönöm, hogy megjelentek. A mai nap 
reggelén írásban Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezetője lemondással 
megszüntetni kívánja közalkalmazotti  munkaviszonyát. 
Nekünk lépnünk kell, a pályázati kiírást élelmezésvezetői munkakörre azonnali hatállyal meg 
kell tennünk. A javaslatot írásban az asztalon találják. Kérem áttekintését! 
Van-e kérdésük, vagy megfelelő a kiírás? Amennyiben elfogadják, kérem, kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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188/2018.(IV.3.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakör betöltésére pályázat 
kiírásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa Önkormányzati Konyhán 
megüresedett élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakörre pályázatot ír ki: 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  
pályázatot hirdet 

Csépa Önkormányzati Konyha 
 

élelmezésvezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 167. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP 
normák szerinti üzemeltetése (étlap tervezés, gyermek és felnőtt étkezés biztosítása – kb. 500 
adag/nap) Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A konyhai 
dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése,  munkáltatói jogkör gyakorlása. A 
konyhavezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért és a rendszeres 
adatszolgáltatásért a fenntartó felé. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
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 élelmezésvezetői szakképesítés, vagy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben 
előírt iskolai végzettség 

 Hasonló munkakörben szerzett , legalább 1-3 év szakmai tapasztalat   
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  
 egészségügyi alkalmasság  
 cselekvőképesség  
 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó 

ítélet hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 dietetikus szakképesítés 

Elvárt kompetenciák:  

 Önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés,,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat 
másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
  nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismertethetőségéről  
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanapon 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt 30/ 
2288910 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat 5475 Csépa, 

Rákóczi utca 24.címére történő megküldésével .Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 23.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Csépa Község honlapja - 2018. április 9. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

[MB1] megjegyzést írt:  
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Sikeres pályázat esetén munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó fenntartja jogát arra 
vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 09.  

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a 
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
 
 
Fialka György polgármester: más napirend nem lévén köszönöm megjelenésüket, az ülést 
bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
                   polgármester                       jegyző 


