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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. december 13-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 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van:  Varjasi Ferenc   képviselő  

Szabó Károlyné  képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Varjasi Ferenc és Szabó Károlyné képviselő munkahelyi 
elfoglaltság miatt távol van. Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi 
javaslatot a testület. 
 
817/2018.(XII.13.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. december 13-ai soron kívüli ülés 
napirendjeit az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
JAVaslat a bölcsődei feladat ellátási szerződés megkötésére 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzata hivatalosan megkereste 
Kunszentmárton Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy a két önkormányzat kössön feladat 
ellátási szerződést a csépai gyermekek kunszentmártoni bölcsődében történő ellátásáról.  
Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde. Az érintett települések az ellátást biztosíthatják önállóan, társulásban vagy ellátási 
szerződés útján.Ennek a kötelezettségnek 2018. december 31-ig kell eleget tenni. A bölcsődei 
ellátásra az igényt amikor felmértük, egyetlen jelentkező sem volt. 
A kunszentmártoni önkormányzat egy év időtartamra ugyan, de vállalja a feladatellátást, amit 
nagy tisztelettel megköszönünk. Ezen időszak alatt önkormányzatunknak meg kell valósítania 
helyben a bölcsődei csoport kialakítását. Remélhetőleg pályázati lehetőségünk is lesz. 
Kérem a feladat ellátási szerződés jóváhagyását és testület felhatalmazását, hogy a szerződést 
aláírhassam. 
Megállapítom, a testület 5 igen szavazattal jóváhagyta a bölcsődei ellátásra vonatkozó 
előterjesztést. 
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818/2018.(XII.13.) határozat 
a Kunszentmárton Város Önkormányzata és Csépa Község Önkormányzata között – a 
bölcsődei ellátásról szóló – feladat ellátási szerződésről 
 
 

1.) Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete – a melléklet szerint – elfogadja a 
Kunszentmárton Város Önkormányzata és Csépa Község Önkormányzata közötti – a 
bölcsődei ellátásról szóló – feladat ellátási szerződést. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával. 

Felelős:  Fialka György polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Kunszentmárton Város Önkormányzata 
  Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 
  KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
  KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
 
 

II. Napirend 
Javaslat háziorvosi álláshely kiírására 

 
Fialka György polgármester:  álláshelyeink pályáztatására teszek javaslatot. Helyettesítéssel 
megoldott a feladatellátás, azonban javaslom, fogadjuk el, és legyen élő pályázatunk. Kérem a 
testületet, hogy fogadja el a háziorvosi álláshely meghirdetésére tett javaslatot. Megállapítom 
5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

819/2018.(XII.13.) határozat 
a háziorvosi álláshely meghirdetéséről 

 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

819/2018.(XII.13.) határozat 1. melléklete 
Csépa Község Önkormányzata  

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
Csépa Község Önkormányzata  

 
háziorvos  

munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
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A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B. u. 2/a 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Felnőtt és gyermek (vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok 
ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel, 
közalkalmazotti jogviszony keretében. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         4/2000. (II. 25.) EüM. rendeleti szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával 

rendelkezők), magyar állampolgárság, büntetlen előélet  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt az 
56/323-001, vagy 30/2288910 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2018. , valamint a 
munkakör megnevezését: háziorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Egészségügyi Közlöny 
         www.csepa.hu 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.december 
 
III.Napirend 
Javaslat védőnői pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: Kérem a testületet, hogy fogadja el a konyha élelmezésvezető 
álláshely meghirdetésére tett javaslatot. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
820/2018.(XII.13.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakör betöltésére pályázat 
kiírásáról 
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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: 

 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  
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 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. február 28. 
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: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Csépa Község honlapja - 2018. december 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
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. december 
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.  
 
IV.Napirend 
Javaslat védőnői pályázat kiírására 
 
Fialka György polgármester: Kérem a testületet, hogy fogadja el a védőnői álláshely 
meghirdetésére tett javaslatot. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
821/2018.(XII.13.) határozat 
védőnői álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a védőnői álláshelyre 
vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző 
 
 
 

1. melléklet a 821/2018. (XII.13.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                    
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
védőnő 

munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
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határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi u. 2/a  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM  rendelet szerinti védőnői 
feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                
Pályázati feltételek: 

 főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
      részletes   szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést 
kér,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         B kategóriás jogosítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György Polgármester 56/323-
001, vagy 30/228-8910 telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére 
történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
adatbázisában szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : védőnői 
pályázat. A pályázatokat Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati 
határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.  
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.csepa.hu  
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.december 
 
 
Fialka György polgármester: felhívom a figyelmet a konzultációs kérdőív visszaküldésének 
fontosságára a figyelmet, minél előbb küldjék vissza, segítsék a kormányt a kérdőívek 
kitöltésével. 
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Fialka György polgármester: a november határozatunkat módosítani szükséges, mert a 
gamesz intézményi finanszírozását más forrásból kell biztosítanunk, javaslom, hogy a 
2.030.000 Ft intézményi finanszírozást a 2018. évi többlet adóbevételek terhére biztosítsuk. 
Kérem, hogy járuljon hozzá a testület a javaslathoz. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
jóváhagyta az indítványt. 
 
822/2018.(XII.13.) határozat 
514/2018. (XI.24.) határozatát módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 514/2018. (XI.24.) határozatát módosítja 
az alábbiak szerint: 
a Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet részére 2.030.000 forint intézményi 
finanszírozást biztosít, a dologi kiadásainak fedezetére a 2018. évi többlet adóbevételek 
terhére. 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  4. /számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: a önkormányzati konyha vezető kérésére indítványozom, hogy 
mivel többletfeladatok miatt többlettlétszámra volt szükség így 1.370.000 forint költségvetési 
támogatásban részesítse a képviselő testület az önkormányzati konyhát személyi juttatásokra a 
szociális juttatások terhére. Kérném továbbá, hogy az önkormányzati konyha 
többletbevételéből 3.000.000 Ft-ot biztosítsunk dologi kiadások pótlására. Kérem, hogy 
járuljon hozzá a testület a javaslathoz. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta 
az indítványt. 
 
823/2018.(XII.13.) határozat 
ÖKM Konyha intézményi finanszírozásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati Konyha 
részére 4.370.000 forint intézményi finanszírozást biztosít, az alábbiak szerint:  
-1.370.000 forint intézményi finanszírozást biztosít a képviselő testület személyi juttatásokra 
a szociális juttatások terhére. 
-3.000.000 Ft-ot biztosít a képviselő testület dologi kiadásokra az önkormányzati konyha 
többletbevételeinek terhére. 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  4. /számviteli Osztály Ksztm 
 
 
Fialka György polgármester: az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője kérésére 
indítványozom, hogy az intézményt 5 millió forint költségvetési támogatásban részesítse a 
képviselő testület a szociális juttatások terhére. A szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtásnál a kiadások megnövekedtek. Kérem, hogy járuljon hozzá a testület a 
javaslathoz. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta az indítványt. 
 
824/2018.(XII.13.) határozat 
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény intézményi finanszírozása 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Őszikék Egyesített 
Szociális Intézmény dologi kiadásainak fedezetére 5.000.000 forint költségvetési támogatást 
biztosít az Önkormányzat a szociális juttatások terhére. 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  4. /számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: indítványozom, hogy 1.765.300 forintot biztosítsunk a 2018. évi 
többlet adóbevételek terhére melyből 1.270.000 Ft az orvosi rendelő felújítási munkálataihoz 
kapcsolódik, még a 495.300 Ft az önkormányzati konyha felújítási munkálatainak 
tervezéséhez kapcsolódik. Kérem, hogy járuljon hozzá a testület a javaslathoz. Megállapítom 
6 igen szavazattal a testület jóváhagyta az indítványt. 
 
825/2018.(XII.13.) határozat 
önkormányzat költségvetési támogatás 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat dologi 
kiadásainak fedezetére 1.765.300 forint költségvetési támogatást biztosít a 2018. évi többlet 
adóbevételek terhére. 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3. /Számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: indítványozom, hogy az önkormányzat és önkormányzati 
intézmények állandó dolgozóinak bruttó 12.000 Ft/ fő számlavezetési díjat adjunk, és bruttó 
15.039 Ft/fő jutalmat adjunk éves munkájuk elismeréseként. Kérem, hogy járuljon hozzá a 
testület a javaslathoz. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta az indítványt. 
 
826/2018.(XII.13.) határozat 
számlavezetési díjról és éves jutalom összegéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és 
önkormányzati intézmények dolgozóinak személyi kiadásainak fedezetére 1.279.413 forint 
költségvetési támogatást biztosít a általános tartalék terhére az alábbiak szerint: 
-Őszikék Egyesített Szociális Intézmény részére 362.546 Ft+70697 Ft 
-Vackor Művészeti Óvoda részére 295.468 Ft+57616 Ft 
-Csépai GAMESZ részére 81117 Ft+15818 Ft 
-Önkormányzati Konyha részére 181.273 Ft+35348 Ft 
-Önkormányzat részére 150.234Ft+29296 Ft 
 
Erről értesül: 1./ Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője Csépa 
  2./ Vackor Művészeti Óvoda Vezető 
  3./ Csépai GAMESZ Vezető 
  4./ Önkormányzati Konyha Vezető  
  5./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  6./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  7. /Számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: a Vackor Művészeti Óvoda Vezetője kérésére indítványozom, 
hogy az intézményt 200.000 forint költségvetési támogatásban részesítse a képviselő testület a 
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2018. évi többlet adóbevételek  terhére. Kérem, hogy járuljon hozzá a testület a javaslathoz. 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület jóváhagyta az indítványt. 
 
827/2018.(XII.13.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda intézményi finanszírozása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Vackor Művészeti 
Óvoda dologi kiadásainak fedezetére 200.000 forint költségvetési támogatást biztosít az 
Önkormányzat a 2018. évi többlet adóbevételek  terhére. 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  4. /számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete 
tájékoztatott arról, hogy a homoki diákok sportolási lehetőségeinek támogatására jótékonysági 
labdarúgó gálamérkőzést rendeznek. Javaslom, hogy támogassuk ezeket a sérült gyermekeket 
sportolásban elért eredményeiket elismerve. 50.000 Ft támogatási összeget javaslok. Kérem a 
szavazást, megállapítom, 5 igen szavazattal a testület egyetértett a támogatás összegére tett 
javaslattal. 
 
 
828/2018.(XII.13.) határozat 
Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 50.000 Ft, azaz ötvenezer forinttal 
támogatja a Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesületét a sérült gyermekek sportolási 
lehetőségét elősegítve. (5461 Homok, Beniczkí Géza u. 5.).  
 
Erről értesül:  1./ Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete  
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  4. /számviteli Osztály Ksztm 
 
Fialka György polgármester: Megköszönöm munkájukat, a z ülést bezárom. 
 

kmf. 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester     jegyző 


