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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. március 6-án megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa  Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
igazoltan távol van:  Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a zárt ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat!. Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Havrilla 
Sándorné alpolgármester betegség, Varjasi Ferenc képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt 
van távol. Határozatképesek vagyunk. Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az 
írásos meghívóban szereplő napirend jóváhagyását! Megállapítom 5 igen szavazattal 
elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
58/2019.(III.06.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. március 6-ai soron kívüli nyílt ülés 
napirendjeit az egy napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
Fialka György polgármester : A Képviselő-testület a 38/2019.(I.31.) határozatában döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018.évi L törvény 3. melléklet 1.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására. 
A Belügyminisztérium Kunszentmárton Város Önkormányzatát támogatta, 19 136 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A tervezett módosítás lehetőséget teremt a helyi önkormányzat 
számára, hogy pályázati forrás terhére a Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői 
illetményalapot megemelheti. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
A kunszentmártoni és a csépai 2019. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges azért, 
hogy 2019. január 1-jétől kezdődően a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt 
összegben, azaz legalább 46 380 Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői illetményalapot. 
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Az időtartam 2019. január 01-november hónapig, 11 hó időtartamra szól, ez előzetesen 11,5 
% emelést jelent, sajnos december hónapján visszaáll a jelenlegi bér beállási szintre. Ezzel a 
következő évben kell elszámolni. A költségvetési rendelet 15/A § módosítása szükséges. 
A köztisztviselőink megérdemelten kapták az illetményalap emelést, örülünk a nyertes 
pályázatnak. 
 
Fialka György polgármester: mekkora a felhasználás mértéke, az önkormányzatnak kell-e 
hozzátenni? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: nem szükséges többlet önkormányzati támogatást adni. Aki 
jubileumi jutalomra jogosult, ott, az emelt összegre jön az emelés, itt lehetséges, hogy 
valamennyivel ki kell egészíteni. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019.(II.14.) rendelet 15/A.§-al egészüljön ki, amelyben a Képviselő-testület a 
köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg. 
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta a 
költségvetési rendelet módosítását. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2019.(III.07.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendelet a következő 15/A. §-al egészül ki: 

 
„ 15/A. § A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői 
illetményalap 2019. január 1-től 2019. november 30-ig 46.380 Ft.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti.  
 
 

 Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester     jegyző 
 

 
II. Napirend  
Önkormányzati Konyha felújítására érkező pályázatok elbírálása 
 
Fialka György polgármester: a csépai önkormányzati konyha felújítására és 
eszközbeszerzésére 3-3 db árajánlat érkezett. Az építési beruházásra a BZS Kft 6640 
Csongrád, Jegenye utca 31 ajánlati összege: 17.751.675 Ft 
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Gorfa-Sas Kft 5474 Tiszasas, Szabadság út 17. 17.353.752Ft árajánlat 
Berényi és Társa Festő-Burkoló KKt 5475 Csépa, Béke u 38/H    16.603.688 Ft árajánlat. 
Mivel a legkedvezőbb ajánlatot Berényi és Társa KKt adta, ezért javaslom, hogy ezt az 
ajánlatot fogadjuk el! 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta a testület a javaslatot. 
 
59/2019.(III.06.) határozat 
építési beruházás kivitelezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Pénzügyminisztérium által megítélt  
pályázat (támogatás igénylés azonosítója 412174), amely a csépai önkormányzati konyha 
felújítására irányul a meghívásos eljárás során a legkedvezőbb árajánlatokat elfogadja: 

- építési beruházás kivitelezésére: Berényi és Társa Festő-Burkoló Kkt 5475 Csépa, 
Béke u 38/H    16.603.688 Ft árajánlat. 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelések, szerződések aláírására és a kivitelezési, 
valamint beszerzési eljárás elindítására. 
 
Erről értesül: 1./ Berényi és Társa Festő-Burkoló KKt 5475 Csépa, Béke u 38/H 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH pénzügyi csoportja 
 
Fialka György polgármester: A konyha felújítás során konyhai eszközök beszerzésére szintén 
3 árajánlat érkezett be: 
Gatro.Sky Kft 2315 Szigethalom, Ifjúság utca 17.  11.448.402 Ft értékben, 
Kappa Hv Kft 5000 Szolnok Uszály utca 22.  11.137.920 Ft értékben 
Zericom Projekt Kft 5081 Szajol, Vörösmarty u. 4. 11.065.320 Ft értékben. 
Mivel a legkedvezőbb ajánlatot Zericom Projekt Kft adta, ezért javaslom, hogy ezt az 
ajánlatot fogadjuk el! 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta a testület a javaslatot. 
 
60/2019.(III.06.) határozat 
konyhai eszközök beszerzéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Pénzügyminisztérium által megítélt  
pályázat(támogatás igénylés azonosítója 412174), amely a csépai önkormányzati konyha 
eszközbeszerzésére irányul a meghívásos eljárás során a legkedvezőbb árajánlatokat 
elfogadja: 
konyhai eszközök beszerzésére Zericom Projekt Kft 5081 Szajol, Vörösmarty u. 4.
 11.065.320 Ft értékben. 
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelések, szerződések aláírására és a kivitelezési, 
valamint beszerzési eljárás elindítására. 
 
Erről értesül: 1./ Zericom Projekt Kft 5081 Szajol, Vörösmarty u. 4. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH pénzügyi csoportja 
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III. napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: az orvosi rendelő pályázati elszámolásával kapcsolatban több 
észrevétel is érkezezett. A pályázatban szereplő cím és elnevezés nem azonos a tulajdoni 
lapon szereplő adatokkal. Javaslom a háziorvosi szolgálat 5475 Csépa, Somogyi utca 2/b 
helyett Dr. Surányi Lajos Egészségház 5475 Csépa, Somogyi utca 2/a. szerepeljen és a 
Védőnői Szolgálat 5475 Csépa, Somogyi utca 2/b. pedig kerüljön ki, mivel egy hrsz-on van a 
két intézmény. 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta a testület a javaslatot. 
 
61/2019.(III.06.) határozat 
orvosi rendelő adatainak módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elnevezi a tulajdonában lévő 173 hrsz-ú 
természetben 5475 Csépa Somogyi utca 2/a épületét 2019.03.06-tól Dr. Surányi Lajos 
Egészségháznak. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szervezeti és működési szabályzat és a 
törzskönyvi kivonat módosítására. 
Határidő:azonnal 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ KKÖH pénzügyi csoportja 
 
Fialka György polgármester: más napirendi pont nem lévén az ülést bezárom. Köszönöm 
megjelenésüket! 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
       polgármester       jegyző 


