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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. augusztus 04-én megtartott soron kívüli ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester   

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő  
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
 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, 7 fő jelen van. 
Van-e más napirendi pontra javaslat?  
Kérem, amennyiben nincs más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
330/2019.(IX.04.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. augusztus 04-ei soron kívüli ülés 
napirendjeit egy napirenddel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § 
(6) bekezdésében szabályozott működésének felügyeletével kapcsolatos ellenőrzés keretében 
ellenőrzést végzett Csépa Községi Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési 
szerveknél a 2019. évi gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az 
elvégzett ellenőrzések alapján megállapítsa, hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 104.§ (1) 
bekezdés e) pontjában foglaltak szerint járt-e el. 
Javaslom a  Tisztelt Testületnek hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az Állami 
Számvevőszék jelentését elfogadja. 
Fialka György polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással 
kérem, jelezze, aki elfogadja a javaslatot! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta 
a javaslatot a pályázat benyújtására. 
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331/2019.(IX. 04.) határozat 
Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésének elfogadására  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Állami 
Számvevőszék EL-0687-1131/2019. számú ellenőrzési jelentésével kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Felkéri Dr. Hoffmann Zsolt jegyzőt az intézkedési tervek elkészítésére 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 
Erről értesül: 1./ Állami Számvevőszék, 1364 Budapest 4. Pf.:54. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék jelentését 
elfogadta, melyhez intézkedési tervet is jóvá kell hagynia. Javaslom az elkészített intézkedési 
terv elfogadását. 
 
Fialka György polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással 
kérem, jelezze, aki elfogadja a javaslatot! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta 
az elkészített intézkedési tervet. 
 
 
332/2019.(IX. 04.) határozat  
Állami Számvevőszék „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” céljából végzett 
vizsgálat megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására vonatkozóan 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék EL-0687-
1118/2019. számú ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Csépa Községi 
Önkormányzat ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások 
figyelembe vételével elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet. 
 
 
Erről értesül: 1./ Állami Számvevőszék 1364 Budapest 4. Pf.: 54. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 

a 332/2019.(IX. 04.) határozat 1. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
az Állami Számvevőszék EL-0687-1131/2019. és EL-0687-1209/2019.számú ellenőrzésre 

 
 
1.Feladat: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § 
(1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint évente egy alaklommal értékeljük a szakmai munka 
eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és 
hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szerveknél. 



4 
 

 
Felelős: Fialka György polgármester,  
Határidő: 2019. december 30. 
 
2. Feladat: Az Önkormányzat dokumentáltan felmérést végezzen a gyermekétkeztetést igénybevevők 
elégedettségéről az étkezés színvonalával és minőségével kapcsolatban. 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Légrádiné Czibulya Piroska 
Határidő: 2019. december 30. 
 
3. Feladat: Az Önkormányzat belső ellenőrzése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII:31.) Korm. rendelet 47.§ (1) bekezdés előírásai szerint 
nyomon követjük a gyermekétkeztetés feladatellátásával összefüggésben lebonyolított belső 
ellenőrzésekről készült jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési 
terveket és azok végrehajtását. 
 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Berényi Veronika kirendeltségvezető 
Határidő: 2019. december 30. 
 
4. Feladat: A szünidei gyermekétkeztetésről a hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy törvényes 
képviselőjét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII.29.) Korm. rendelet 22.§ a) pontjában, a 13/B§(1) bekezdés a) és b) pontjában előírt határidőben 
tájékoztatja. 
 
Felelős: Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Berényi Veronika kirendeltségvezető 
Határidő: 2019. december 30. 
 
 
Csépa, 2019. szeptember 04 
 
 
        Fialka György    
        polgármester    
 
 
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 
Fialka György polgármester   ………………………………………………………. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző   ………………………………………………………. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető ……………………………………………………….. 
 
Légrádiné Czibulya Piroska int.vez. ...................................................................................... 
 
 
Csépa, 2019. szeptember 04. 
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Fialka György polgármester: a mai ülésünkön több napirend nincs, köszönöm a 
megjelenésüket! 
Az ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
                         polgármester              jegyző 
 


