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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. június 01. megtartott soron kívüli nyílt 

ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  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, Kirendeltség vezető Asszonyt! .Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő és a polgármester jelen van, 
határozatképesek vagyunk Kérem az írásos meghívóban szereplő napirendek jóváhagyását! 
 Amennyiben nincs más javaslat napirendi pontokra vonatkozóan, kérem, szavazzunk. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatokat a testület. 

 
349/2018.(VI.01.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta a javasolt napirendi pontot. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 
I. NAPIREND 

Javaslat Önkormányzati konyha vezetőjére 

Fialka György polgármester: Maródiné Erdősi Katalin egészségi állapotára tekintettel kérte 
önkormányzati konyha vezetői megbízatásának megszüntetését. Az álláshelyre érkezett 
pályázatokat elbírálta a testület, azonban megfelelő munkaerőt nem sikerült kiválasztani. Az 
intézmény alapító okirata szerint óvodai, iskolai, munkahelyi közétkeztetést, időskorúak tartós 
bentlakásos ellátását, szociális étkeztetést és egyéb vendéglátást végez. 

Amennyiben a jövőben is önálló intézményként kívánja a Képviselő-testület a konyhát fenntartani, 
akkor kizárólag a Kormányrendelet alapján lefolytatott pályázati eljárás alapján, a képesítési, és előírt 
gyakorlati idő követelménynek megfelelő pályázót lehet kinevezni, és vezetői pótlékát is magasabb 
vezetőként megállapítani. 



Az álláshelyre újabb pályázat kiírását javaslom. Eredményes pályázat lefolytatásáig az 
élelmezésvezetői feladatokat a képesítéssel rendelkező Nagy Istvánné látja el nyugdíj 
folyósítása mellett, míg az intézményvezetői munkakör betöltésére Légrádiné Czibulya 
Piroskát javaslom, aki már több hónapja a konyhán segítette az adminisztratív feladatok 
ellátását, rálátása van az intézmény életére. 

A megbízásának időtartama ideiglenes, az eredményes pályázatig tart. 

Kérem a képviselő testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni! 
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal jóváhagyta a javaslatot. 

350/2018.(VI.01.) határozat 
Légrádiné Czibulya Piroska intézményvezetői kinevezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2018. június 04 napjától a Csépai 
Önkormányzati Konyhára – az eredményes pályázat lefolytatásáig – megbízza az 
intézményvezetői feladatok ellátásával 

Légrádiné Czibulya Piroska – t. 
 
A közalkalmazotti jogviszonyban 1992. XXXIII. törvény szerint 180500 Ft illetményt és a 
vezetői pótlékot, mely a pótlékalap 150 %-a, azaz 30.000 Ft-ot állapítok meg. 
A képviselő testület a munkáltatói szerződés aláírásával Fialka György polgármestert bízza 
meg. 
 
Erről értesül:  1./ Légrádiné Czibulya Piroska 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Személyügyi ea 
   4./ Magyar Államkincstár  
 

II. NAPIREND 
 
Javaslat Csépa Községi Önkormányzat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésének nyersanyagnorma, és térítési díja megállapítására 
 

Fialka György polgármester: minden évben meg kell határoznunk a gyermekek szünidei 
gyermekétkeztetésének nyersanyagnorma és térítési díját. Ez évek óta nem változott, most 
sem tervezünk változtatást. Az önkormányzati konyha által alkalmazott nyersanyag-rezsi 
arány alapján került megállapításra a szünidei étkeztetés nyersanyag értékének összege, 283,- 
Ft/adag. Kérem a határozati javaslat véleményezését! Amennyiben nincs vélemény, 
hozzászólás, kérem a képviselőket, szíveskedjenek kézfelnyújtással jelezni, amennyiben 
elfogadják a javaslatot. Megállapítom, 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
határozati javaslatot a nyersanyagnorma megállapítására. 

 
 



351/2018.(VI.01.) határozat 
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének nyersanyagnorma  és térítési 
díjának megállapításáról 

Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek intézményen 
kívüli szünidei étkeztetésének nyersanyagértékét 283,- Ft-ban, térítési díját 570,- Ft-ban 
állapítja meg.  

 
Határidő: 2018. június  
Felelős: polgármester 

 
Erről értesül:  1./ Csépa Önkormányzati Konyha Vezetője 
  2./ Képviselő testület tagjai Csépa 
  3./ Pü Csoport Csépa 

 

Fialka György polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás a testületi ülést bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
      polgármester            jegyző 


