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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. január 30-án megtartott soron kívüli ülésén 
Csépa  Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester  
Szabó Károlyné  képviselő 
Varjasi Ferenc   képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat!. Megállapítom, hogy 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Kérem, ennek a jóváhagyását. Megállapítom 6 igen szavazattal 
elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

28/2019.(I.30.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. január 30-a soron kívüli ülés 
napirendjeit, elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Előterjesztés Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentésről 
 
Fialka György polgármester: egyre sűrűbben keresnek meg lakosaink, hogy a 12.000 Ft-os 
rezsicsökkentési lehetőségről tájékozódjanak, ezért soron kívüli ülést hívtam össze. A téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. 
határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a 
belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiegészítése érdekében a 2018. október 17. napjáig az 
előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatást biztosítása 
céljából háztartásonként 12.000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a települési 
önkormányzatoknak az igénybejelentésben szereplő összeg erejéig, a költségvetési támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 
úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. legyen. 
A végrehajtásra rendelet alkotására teszek javaslatot, az írásos anyag szerint  
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Kérem, véleményezését! Amennyiben nincs hozzászólás kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki 
elfogadja a rendelet tervezetet! Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
elfogadta a rendeletét. 
 

CSÉPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
a téli rezsicsökkentésről szóló 

 
1/2019. (I. 30) önkormányzati rendelete 

 
 

Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva  
következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) E rendelet célja, hogy meghatározza a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére a támogatás 
igénybevételének feltételeit. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Csépa közigazgatási területén lévő, a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartásokra, amelyek 2018. október 15. napjáig igénybejelentő nyilatkozatukat benyújtották 
a Csépa Község Önkormányzatához. 
(2) Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült. 

 
A támogatás formája és biztosításának módja. 

 
3. § 

 
(1) A támogatás az igénybejelentő nyilatkozaton megjelölt juttatási formában kerül 
biztosításra, egyszeri 12.000.-Ft összegnek megfelelően 2019. december 15. napjáig. 
 
(2) A juttatás az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozásoknál vehető igénybe. 
(3) A 12.000.-Ft-os támogatás nem tartalmazza a szállítás és darabolás költségeit. 
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Záró rendelkezések 
 

4. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján hatályba. 
 
 
 
Csépa, 2019. január  
 

 
Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester                                                                           jegyző 

 
 
 
II. Napirend 
Tüzelőanyag átvételi hely kijelöléséről 
 
Fialka György polgármester:  következő feladatunk kijelölni azt a vállalkozót, ahol 
beválthatják a jogosultak tüzelőanyagra a jogosultságukat. 
Árajánlatokat három vállalkozótól kértünk. A Sasi Tüzép-Trans Kft, Szűcs József Szelevény, 
és Grüne Európa Kft Bárkai Zsolt. 
A téli rezsicsökkentésből kimaradt vezetékes gázt nem használó fogyasztók részére a 
legkedvezőbb árajánlatot Bárkai Zsolt adta. Ezért javaslom, a mellékelt írásos árajánlatok 
alapján a Grüne Európa Kft kijelölését! 
 

29/2019.(I.30.) határozat 
a tüzelőanyagot természetben biztosító vállalkozó jelöléséről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a téli rezsicsökkentésből kimaradt 
vezetékes gázt nem használó fogyasztók részére természetben biztosított tüzelőanyag átvételi 
helyéül a Grüne Európa Kft Bárkai Zsolt Tiszasas, Fő u. 64. vállalkozót jelöli ki. 
 
Erről értesül:  1./ Grüne Európa Kft Bárkai Zsolt Tiszasas, Fő u. 64 
   2./ Képviselő Testület tagjai 
 
III. Napirend 
Emergency Service ügyeleti díjának emeléséről 
 
Fialka György polgármester: Az Emergency Service ügyeleti díjának emelésére érkezett 
megkeresés. A határozati javaslatnak megfelelően kérem, fogadják el az emelés mértékét. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: vezetnek-e statisztikát arról, hogy milyen sűrűséggel kell 
jönniük Csépára és milyen időt vesz ez igénybe? 
 
Fialka György Polgármester: valószínűleg igen, megkeresést küldünk, és ezen adatokat majd 
későbbi ülésen közöljük. 
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Megkérdezem, elfogadja-e a testület az Emergency Service vállalkozási díj emelésével 
kapcsolatos kérését? Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 

30/2019.(I.30.) határozat 
Emergency Service Kft vállalkozási díj emeléséről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelési időn kívüli 
Központi Orvosi Ügyelet folyamatos ellátását biztosító Emergency Service Kft. vállalkozási 
díj emelésével kapcsolatos kérését.  
A Képviselő-testület elfogadja a vállalkozási díj módosítását, a jelenlegi 3.043.950 Ft/hó 
összegről 4.550.110 Ft/hó összegre, amely 2019. évben 32 Ft/fő vállalkozási díj emelést 
jelent. 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Fialka György Polgármester 

 
   Erről:  1./ Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Öcsöd 
     2./ Képviselő testület tagjai 
     3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
IV. napirend  
Egyebek 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásáról szóló 
önkormányzati határozatunkat módosítani, kiegészíteni szükséges, ezért kérem a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Fialka György polgármester: Kérem a testületet, amennyiben egyetért a határozati javaslattal, 
akkor támogassuk a pályázat benyújtását! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta 
a javaslatot. 
 

31/2019.(I.30.) határozat 
pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 

 
1.) Csépa Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy Kunszentmárton Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Belügyminiszter által meghirdetett, a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
1.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 

 
2.) Csépa Község Önkormányzata vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 

vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

3.) Csépa Község Önkormányzata 2018. július 1-én a költségvetési törvényben 
meghatározott illetményalapot (38.650,- Ft) alkalmazta. 

 
Erről értesül: Kunszentmárton Város Önkormányzata  
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   Belügyminisztérium, Budapest 
   Csépa Község Önkormányzata, Csépa 
   KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
   KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
   KKÖH Számviteli Osztály 

 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs egyebekben hozzászólás, az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

  Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester       jegyző 


