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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2016. január 20-án megtartott nyílt  ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető: 
 
Igazoltan távol:  Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, 
hogy a megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester 
jelen van. Havrilla Sándorné alpolgármester igazoltan van távol. Határozatképesek vagyunk. 
Javaslom, hogy a nyílt ülés az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön 
megtárgyalásra. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

1/2016.(I.20) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. január 20-ai ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
 
Fialka György polgármester: a 2015. évre vissza kell menni, ekkor volt utolsó ülésünk. Tudott 
dolog, a szociális tűzifából 140 főt részesült. A karácsonyi csomagok, mely önkormányzatunk 
ajándéka volt, rendben megérkeztek a családokhoz. A bevásárolt anyagból a községi 
karácsonyi ünnepségen is tudtunk szétosztani. 
A köztéri karácsony szervezőinek, lebonyolítóinak a testület nevében köszönetem fejezem ki. 
 
Január hónapban kemény munkával kezdődött az év. A fejlesztési ciklus pályázatait úgy kell 
előkészíteni, hogy február hónapban megjelennek a pályázati kiírások, olyan készültségben 
kell lenni, hogy eddigre költségvetést kell produkálni.  
Két szálon futtatjuk az orvosi rendelő felújítását. A megyei alapból 14 millió forintot 
pályázunk.  
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A művelődési házban régóta téma a fűtés szétválasztása, amely a termek kihasználtságától 
függően elválasztható. Nyílászárók cseréje és hungarocellel burkolása az épületnek szerepel 
terveinkben.  
Az önkormányzati konyha ajtó-ablak cseréje és gépészeti felújítása van terveinkben.  
A szakma a hivatalban a költségvetés készítésével töltötte az elmúlt időszakot. Az eddigi 
bérleti díjak felülvizsgálata is lezajlott.  
Lehetőség lesz a kamera rendszer bővítésére.  
Az önkormányzat 7,2 millió forint számlaösszeggel rendelkezik, amelyben 4 millió forint a 
közmunkaprogramban van elkülönítve. A tűzifa további szállítása a napokban elindul, a 
fennmaradó 100 főnek rendelkezésére tudjuk bocsátani. 
Röviden ennyiben foglaltam össze az elmúl időszak eseményeit, kérem tájékoztatóm elfogadását! 
 
Megállapítom, 6 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 

II. Napirend 
 Előterjesztés a települési adóról szóló rendelet módosítására    

 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: tavaly novemberben elfogadott a települési adóról szóló 21/2015. 
(XI.26.) önkormányzati rendeletünk módosítása szükséges, mert a 2. pont 2. §-ában 
meghatározott adó alanyának meghatározása nem teljes körű, nem tartalmazza a Htv 1/A §-
ában meghatározott kivételt a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatása 
alapján. A helyi adóról szóló törvény tartalmaz olyan kitételt, hogy a települési adónak nem 
lehet alanya minőségére tekintettel a vállalkozó. Ezért az adóalany fogalmát kiegészítettük. 
Ha valaki iparűzési adót fizet, akkor települési adót nem kell. 
 
Csépa Község Önkormányzata a 257/2015. (XI. 25.) határozattal döntött a települési adóból 
befolyt bevétel felhasználásáról, amit az orvosi rendelő felújítására, a település 
közbiztonságának javítására, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, továbbá a község bel- és 
külterületi úthálózatának fejlesztésére fordít.  

Csépa Község Önkormányzat Képviselő testülete ezért 2015. novemberében elfogadta a 
települési adóról szóló 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletét, annak érdekében, hogy 
fejlesztési céllal szolgáló bevétellel rendelkezzen. 
 
"2.§ Az adó alanya – a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az, aki a naptári 
év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk 
arányában adóalanyok." 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság  tárgyalta a rendelet módosítására 
tett javaslatot, és azt elfogadásra javasolja. 
 
Fialka György polgármester: szavazásra bocsátom az előterjesztést, aki elfogadja a települési 
adóról szóló rendeletünk módosítására tett javaslatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelete 
  

a települési adóról szóló 
21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. §. 
 

A települési adóról szóló 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
"2.§ Az adó alanya – a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az, aki a naptári 
év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk 
arányában adóalanyok." 

 
2. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Csépa, 2016. január 

 
 
 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
a települési adóról szóló 

21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a módosító 1/2016. (I. 21) módosítással 
egységes szerkezetben 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. Adókötelezettség megállapítása 
 

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezkedő termőföld, ami az 
ingatlan-nyilvántartásban szántó, gyümölcsös, szőlő, kert, rét, legelő, gyep, erdő, fásított 
terület művelési ágban nyilvántartott terület. 
 

2. Az adó alanya 
 
112.§ Az adó alanya – a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az, aki a naptári 
év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk 
arányában adóalanyok. 
 

3. Az adó alapja és mértéke 
 
3. § (1) Az adó alapja a földrészlet alapterülete. 
       (2) Az adó mértéke: 5.000,-Ft/hektár 
 

 
4. Adómentesség 

 
4. § Mentes az adó alól az az adóalany akinek az e rendelet hatálya alá tartozó és a 
tulajdonában lévő földterület(ek) nagysága összesen a 0,2 hektárt nem haladja meg. 
 

 
5. Adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 

 
5. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik. 
       (2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe 
venni. 
       (3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napjától szűnik meg. 
 
 

6. Eljárási rendelkezések 
 

                                                        
1Módosította a 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet. 
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6. § (1) Az adót az adóalany önbevallással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban tárgyév 
első napján nyilvántartott adatok alapján. Az adó megállapításhoz szükséges adóbevallást az 
adóalany az adó bevezetésének évében június 30-ig köteles benyújtani.  
(2) Az adó megfizetését évente két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell teljesíteni. Az adó bevezetésének évében egyszeri alkalommal október 
31-ig kell megfizetni az adót. 
(3) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig az 
adókötelezettséget érintő változás nem következett be. A változás bekövetkezésétől számított 
15 napon belül annak tényét be kell jelenteni az adóhatóság részére. 

 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester   jegyző 
 
 
III. Napirend 
Előterjesztés Csépa községi önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
elfogadása 
 
Fialka György polgármester: a szakma szóbeli kiegészítést kíván tenni. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a rendelet tervezet 1.sz mell. 1-4 sor a központi források 
összege szerepel, mellette a tavalyi év előirányzatai összehasonlításként. A 28. sor a szünidei 
étkeztetés, óvodás, iskolás, 18 éves korig a 2 H és 3 H kedvezményben részesülőre 
vonatkozik 4,5 millió támogatást kaptunk rá. 
Az óvoda működtetés további 1 milliós támogatást kapott. 
Az önkormányzat támogatása 0,5 milliós támogatással növekedett. Csökkenés van az 
intézményi ellátottaknál. Az ellátottak számának csökkenése miatt.  
17. sorműködési célú támogatások 13 milliós többlet a közfoglalkoztatás finanszírozására, a 
program bővítését és létszámot lehet igényelni. 
A saját bevételek és intézményi bevételek tételeit változatlan formában hagytuk. 
1. mell. 2. táblázat a kiadások összefoglalása, a dologi kiadások összege emelkedett. A bérek 
a törvényben foglaltaknak kerültek tervezésre. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a 
közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott.  
 
Van olyan feladat, mint a házi segítségnyújtás, bentlakás ahol az ellátottak száma határozza 
meg, hogy hány személy foglalkoztatható, mennyi a betölthető álláshely. 15,5 millió forint a 
települési segélyezésre fordítható összeg. 
Az államháztartáson kívüli civil szervezetekre jutott támogatásnál minimális az emelkedés. A 
beruházás emelkedése abból adódik, hogy a konyha felújítás került megtervezésre. A 
bentlakásos intézmény tárgyi eszköz és rendszer bővítésre terveztünk. A kamera bővítésre 2,5 
millió forintot terveztünk. 
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Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottsági ülésen 
a pénzügyi szakember ismertette a rendelet tervezetet, továbbtárgyalásra alkalmasnak tartjuk, 
elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
Fialka György polgármester: A 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezett 
előirányzata 377 233 ezer Ft. Miután tervezetről van szó, ezen lehet változtatni. Elfogadtunk 
egy települési adót, és a település felé tettünk egy ígéretet. Ez kerüljön bele a költségvetésbe, 
az orvosi rendelőt ebből az állapotból ki kell hozni. 
A forráshiány pályázat rendkívül bizonytalan. Tavaly is 37 milliós forráshiánnyal kezdtünk, 
azonban az év végén beadott pályázatunkra 15,5 millió helyett 5 milliót kaptunk. Már 
januárban úgy kell gondolkodni, hogy a költségvetésnek mindenképpen talpon kell maradni. 
Ez a költségvetés elég jó állapotban van, alkalmas a 2. fordulóra. Amennyiben elfogadja a 
testület, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet tervezetet. 
 

2/2016.(I.20.) határozat 
2016. évi költségvetési rendelet továbbtárgyalásáról 

 
Csépa községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetet 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport  
 
 
IV. Napirend 
Pályázati kiírás a Sportegyesület és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2015. évi támogatás felhasználásáról beszámoló 
 
Fialka György polgármester: a költségvetésnek már most is része a 2. függelék, a civil 
szervezetek támogatása.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság megállapította, hogy jó, hogy ennyi 
civil szervezet és alapítvány működik a településen. A korosztályok között is más képet 
mutat, jó hogy így összejöttek a közösségek. Az a vélemény alakult ki,  mindenképpen 
támogatnia kell az önkormányzatnak őket. A támogatás mértéke az amit javasolunk, hogy 
egyenként döntsön a testület a közösségek által megpályázott összegekről. A Hagyományőrző 
Egyesületnek javasolunk kisebb összeget, még most alakultak.  
 
Fialka György polgármester: úgy gondolom, a keretösszeg nem fog változni, a célcsoportokon 
belül lehet átcsoportosítás. A kerékpáros emléktúrára tervezett összeg véleményem szerint 
kicsit több kell, hogy legyen. Javaslom, a testület fogadja el a civil szervezetek 2015. évi 
támogatásról szóló elszámolását, és a 2016 évi keretösszeget hagyjuk csak jóvá, a támogatás 
mértékéről a költségvetés elfogadásakor döntsünk. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
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3/2016.(I.20.) határozat 

civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja a civil szervezetek 2015. évi 
támogatásáról szóló elszámolását, a 2016. évi támogatás mértékéről a 2016-es költségvetési 
rendelet elfogadásával dönt.  

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 
   2./ Képviselő testület tagjai 

 
 
V. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
 
Fialka György polgármester:2016. január 31-ig szükséges az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a nemzetiségi jogokról szóló törvény írja elő az 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálatát.  
Ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdése alapján a helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi 
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala gondoskodik a 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. 
A megállapodásban a pénztáros személyének változása lett módosítva. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2016. január 15-én tárgyalta és elfogadta az együttműködési megállapodás 
tervezetét.  
 
Fialka György polgármester: kérem, az együttműködési megállapodást szíveskedjenek 
elfogadni, és aláírásával engem megbízni. Amennyiben elfogadják a javaslatot, 
kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 

 
4/2016.(I.20.) határozat  

RNÖ együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
 

A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési megállapodást és 
azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapodást Csépa Községi  
Önkormányzata nevében aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 



 9

Felelős:  Fialka György polgármester 
  
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület tagjai, 
2. Csépai Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, 
3. KKÖH Csépai Kirendeltsége 

 
 
4/2016.(I.20.) önkormányzati határozat melléklete 

 
 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

amely létrejött egyrészt Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5475 Csépa, 
Rákóczi u. 24, (képviseli: Fialka György polgármester), másrészt a  Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5475 Csépa, Rákóczi utca 24. (képviseli: 
Kolompár Gusztáv elnök)  között az alábbiak szerint: 
 
A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról 
szóló 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet alapján kötik. 
 
Az Áht 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek 
jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, 
és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a 
nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény,  
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására 

kiadott 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 4/2013. (I.11.)  Korm. rendelet, 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével történt. 

 
I.  Általános rendelkezések 

 
1. Felek megállapodnak, hogy a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

RNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége (továbbiakban: KKÖH Csépai 
Kirendeltsége) segítségével írásba foglalja.    
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2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Nemzeti Jogszabálytárba 
történő megküldéséről a KKÖH Csépai Kirendeltsége gondoskodik. 

 
3. Az Önkormányzat a RNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 

Rákóczi u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül a feladatellátáshoz 
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel, ingyenesen biztosítja igény szerint, de havonta 
legalább 16 órában.  

4. A RNÖ erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, 
lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a CNÖ rendelkezésére bocsát 
ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget. 

 
5. A RNÖ egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzattól, és/vagy az 

intézményektől igényelt helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az 
igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni. 

 
6. Az Önkormányzat ellátja a RNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a 

tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az ezt meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb 
működési költségeket a RNÖ az állami támogatás és egyéb bevételeiből biztosítja.  

 
 

II. Gazdálkodás 
 

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése 
 
1.1.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a költségvetési koncepció összeállítását 

megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi 
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, várható bevételi 
forrásait. 

 
1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót legkésőbb a 

költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig benyújtja a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete részére. A koncepcióról alkotott határozatot az 
elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  

  
1.2.   A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése. 
 
1.2.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi 

önkormányzattal történő kapcsolattartásra a KKÖH Csépai kirendeltségének 
kirendeltség vezetőjét jelöli ki. 

 
1.2.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat által előkészített 

költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését 
követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak 
tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési 
kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési 
és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön 
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jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi 
költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá.  

 
1.2.3. 2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 
2.1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb 
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa 
megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő. 

 
3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 

 
3.1.1.  A költségvetés végrehajtása: A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a KKÖH Csépai Kirendeltsége látja el az 1. 
melléklet szerint. 

 
3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai 

terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott Nemzeti 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás 
előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló  
fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 
Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 

 
3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 

beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az 
utalványozás után kerülhet sor.  

 
3.1.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a 

pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat 
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a KKÖH Csépai kirendeltsége 
pénzügyi ügyintézője írásban jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, 
valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. 

 
3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a KKÖH Csépai kirendeltsége pénzügyi ügyintézője 

írásban jogosult végezni. 
 
3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái 
 
3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi 

önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat a KKÖH Csépai kirendeltsége végzi.  

 
3.3. Pénzellátás 



 12

 
3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési 

törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. 
 
3.3.2. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha 

az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 
(szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 
óráig a KKÖH Csépai kirendeltségé  pénzügyi ügyintézőjénél jelzi.  

 
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 
4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje. 
4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről ezt követően 
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési 
egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a 
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület 
elé. 

4.1.2.  A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási 
határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a 
többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 
és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, vagyonkimutatást. A KKÖH 
Csépai kirendeltségé közreműködik a végrehajtásban.  
 

4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
4.2.1. A KKÖH Csépai kirendeltségé a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.  
 
4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 

szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. 
napjáig a KKÖH Csépai kirendeltség  munkatársának leadni. 

 
4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 

valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a helyi 
önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős. 

 
4.2.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló 

vagyontárgyakról nyilvántartást a KKÖH Csépai kirendeltsége vezet. A leltározáshoz, 
selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatárs 
számára. 
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4.3. Egyéb rendelkezések 

4.3.1. A települési önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására. 

 
4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag abban az 

esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban vállalta.  
 

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az 
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják. 

  
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.  
  
Az együttműködési megállapodást Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
4/2016. (I.20.) önkormányzati határozatával, Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a …./2016. (…..) határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Csépa, 2016. január 21. 
 
 
 
 
 

Fialka György  polgármester 
Csépa Község  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

  
Kolompár Gusztáv elnök 
Csépai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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      Együttműködési megállapodás 1. melléklete 
 
 

Utalványozási, ellenjegyzői  és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek: 
 

1. Utalványozás: Kolompár Gusztáv elnök, .Kolompár Renáta elnökhelyettes 
2. Pénzügyi ellenjegyzés: Matyi Ferencné, Berényi Veronika 
3. Érvényesítés: Matyi Ferencné  
4. Szakmai teljesítési igazolás: Pálné Szabó Nikoletta, Berényi Veronika 

 
 
 
VI. Napirend 
Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: felülvizsgálatkor észrevettük, hogy az SZMSZ-nek az okirat 
számát és keltét is tartalmazni kell, a jelenleg hatályos SZMSZ csak az alapító okirat keltét 
tartalmazza. 
A Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde intézményünk elnevezése (a családsegítő 
központ és gyermekjóléti szolgálat átszervezése miatt) 2016. január 1-jétől Kunszentmártoni 
Szociális Ellátási Központ névre változott, amelyet az SZMSZ-ben is át kell vezetni.  
Tavaly decemberben Kunszentmártonban megkezdte működését a Kormányablak. A 
Kormányablak ügyfélfogadási rendje kibővült (a korábbi okmányirodai ügyfélfogadási 
rendhez képest) és már nem kell a hivatali ügyfélforgalmat a Járási Hivatal központilag 
meghatározott rendjéhez igazítanunk. Lehetőségünk van a korábbi lakossági igényeknek 
megfelelően a csütörtöki (piaci napi) délelőtt is ügyfélfogadást tartani. 
 
Fialka György polgármester: a hivatal SZMSZ-ét Kunszentmárton Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének kell elfogadnia Csépa Község Önkormányzatának előzetes 
véleménynyilvánítási jogának biztosítás mellett. Aki elfogadja a KKÖH SZMSZ 
módosítására tett javaslatot kézfelnyújtással jelezze, megállapítom, a testület 6 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 

5/2016. (I.20.) határozat 
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának az alábbiak szerinti 
módosítását támogatja: 
 
1. az SZMSZ 1.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. § (5) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának kelte: 2013. február 18., 
az Alapító Okirat száma:__________, az alapítás időpontja: 2013. március 1. napja. 

 
2. Az SZMSZ 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
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„4. § (3) A Közös Önkormányzati Hivatal, mint irányító szerv külön megállapodásban rögzítettek 
szerint felügyeli az alábbi költségvetési szervek működését, gazdálkodását:  
 
a) Kunszentmárton Város Önkormányzata által alapított költségvetési 
szervek 

 
ab) Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ (Kunszentmárton Rákóczi utca 5.” 

 
 
3. Az SZMSZ 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„21. § (2) A Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségeikben szervezeti egységek osztályvezetői és 
beosztott köztisztviselői a következők szerint tartanak ügyfélfogadást: 
 
- hétfő   8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 
- kedd  nincs ügyfélfogadás 
- szerda 8:00-12:00   
- csütörtök 8:00-12:00  
- péntek nincs ügyfélfogadás 

 

Pénztár: 

 Kunszentmártoni székhelyen: 

- hétfő  9.00-12 óráig      
- kedd  nincs pénztár 
- szerda 9.00-12 óráig  
- csütörtök nincs pénztár 
- péntek nincs pénztár  
 

 Csépai kirendeltségen: 

- hétfő  9.00-12 óráig      
- kedd  nincs pénztár 
- szerda 9.00-12 óráig  
- csütörtök nincs pénztár 
- péntek 9.00-12 óráig „ 

 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai 

- Fialka György polgármester 
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 
 

VII. Napirend 
Egyebek 
 
a) Csépa Községi Önkormányzat tavaszi szünet gyermekétkeztetési módjának 
megállapítása 
 
 
Fialka György polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szünidei gyermekétkeztetés alapján a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a törvényben szabályozott feltételeknek megfelelő 
gyermekek részére köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes 
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani: 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető: a gyermekvédelmi törvény értelmében a tavaszi 
szünetben a 2 H és 3 H gyerekek részére ingyenesen biztosítja az étkezést az önkormányzat. 
Valamennyi munkanapra vonatkozik a szünetben az ingyenes étkezés. 
 
Ezért a déli meleg főétkezés március 24-én (csütörtök), március 25-én (péntek), és mivel 
március 28-a húsvét, ezért március 29-én (kedd) kell biztosítani, azaz 3 munkanapon. 
Javaslom, hogy a gyermekek az önkormányzati konyhán fogyasszák el az ételt. A szülőt 
kötelesek vagyunk kiértesíteni a tavaszi étkezés lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, 
valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról. . A 
szünidei ingyenes étkezésre jogosult gyermekek étkezési helye: Önkormányzati Konyha 
étkezője. 
Minden 2 H és 3 H gyerek szülője kap egy levelet, amiben kéri a gyerek étkeztetését. A 
kitöltött kérelmet visszajuttatják, az önkormányzat köteles az ingyenes étkezést biztosítani.  
Kérdés az óvoda nyitva tartása, ügyeletet tartanak-e? 
Elsősorban az iskoláskorúakat kell kiértesíteni.  
A hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezésének költsége 2016. évi költségvetésünkben 
rendelkezésre áll. 
 
Maródiné Erdősi Katalin ökm konyha vezető: kérném hogy 11 és 12 óra között legyen az 
ebédeltetés ideje. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben elfogadják a  tavaszi szünetben történő 
gyermekétkeztetésre tett javaslatot kérem kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot a testület. 

 
6/2016. (I.20.) határozat 

a tavaszi gyermekétkeztetés helyének megállapításáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2015/2016. tanítási év tavaszi 
szünetében  a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.  
 
A szünidei ingyenes étkezésre jogosult gyermekek étkezési helye:Önkormányzati Konyha 
5475 Csépa, Béke utca 167. 
 
Az ingyenes tavaszi gyermekétkeztetés a határozat melléklet szerinti kérelem kitöltésével és 
visszajuttatásával lehet igénybe venni. 
 
 
Határidő: 2016. március 
Felelős: polgármester 

 
 

Erről értesül: 
1./ KKÖH Csépai Kirend szoc. ügyintézője 
2./ Önkormányzati Konyha vezetője 
3./ Képviselő testület tagjai 
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melléklet a 6/2016. (I.20.) határozathoz 
 
 

      
 
      
 
Tisztelt Szülő! 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. 
§-a szünidei gyermekétkeztetés alapján a települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a törvényben szabályozott feltételeknek megfelelő gyermekek részére köteles 
megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani: 
"21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja." 

A 2015/2016 tanév rendjéről szóló  28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5 § (3) bekezdés 
értelmében a tavaszi szünet időszaka a következő: 
"(3) A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. 

 
Ezért a déli meleg főétkezés március 24-én (csütörtök), március 25-én (péntek), és 
március 29-én (kedd) lehet igénybe venni, 3 munkanapon keresztül, az alábbi kérelem 
mielőbbi visszajuttatásával! 

Az étkeztetés helye, ideje: Önkormányzati Konyha étkezője, 11 óra-12 óra között 
 

       Fialka György 
       polgármester 
................................................................................................................................ 

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez az alábbi kérelmet kell kitöltve 
aláírva mihamarabb, a tájékoztató kézhezvételétől számított 5 napon belül 

visszajuttatni Csépa Község Önkormányzatához.  
K é r e l e m 

tavaszi gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételéhez 
 
Szülő neve: ...........................................................................................  
Gyermek neve: .....................................................................................  
Oktatási intézmény megnevezése:   ......................  
Hátrányos helyzet mértéke (HH, HHH):  ......................  
 

Az étkeztetés helye: Önkormányzati Konyha étkezője 11 óra és 12 óra között 
 
Az étkeztetés ideje: 2016. március 24-én (csütörtök), március 25-én (péntek), és március 29-én 
(kedd) 
Csépa, 2016. …………………………………… 
 
  ..................................  
 szülő aláírása 
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b.) tartozás mentes nyilvántartásról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: minden önkormányzati képviselőnek be kell jelentkeznie a NAV 
köztartozásmentes nyilvántartásába. A kormányhivatal is vizsgálja. Legutóbb jelezte , hogy a 
december10-ei listából kikerült a polgármester. Nem adótartozásról van szó, az adóbevallás 
nem került időben be. Egyébként aki 60 napon túl kikerül a listából, a képviselő testületnek 
jogában áll méltatlanságot megállapítani. A polgármester pótolta a bevallást, az adóigazolást 
becsatolta. Megállapítható, hogy a polgármester vonatkozásában nem áll fenn a köztartozás 
adatbázisból való kikerülés ténye. 
Ezt kérem, vegye tudomásul a testület.  
 
Fialka György polgármester: kérem jelezzék egyetértésüket, és tudomásul vételüket. 
Megállapítom 6 igennel egyhangúlag elfogadta a testület a bejelentést. 
 

7/2016.(I.20.) határozat 
Fialka György Péter méltatlansági vizsgálatáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta Fialka György Péter önkormányzati 
képviselő méltatlanságát, az állammal szembeni köztartozása miatt, és megállapítja, hogy vele 
szemben az Mötv-ben meghatározott 

méltatlanság nem áll fenn. 
Fialka György Péter önkormányzati képviselő adóigazolással igazolta, hogy adó és vámtartozása 
nincs, az igazolást az önkormányzat képviselő-testületének bemutatta. 
 
Erről értesül:  1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
   2./Képviselő-testület tagjai 
 
c.) önkormányzati tulajdonú lakás bérletéről 
 
Fialka György polgármester: önkormányzati tulajdonú lakást bérleménybe kíván kivenni két 
család. 
Cselédes Lilla és Szabó Csilla megkeresett, írásban is beadták kérelmüket. Kérem a testület 
véleményét, melyik épületet kívánjuk kiadni és milyen feltételekkel. 
 
Pintér Csaba képviselő: úgy gondolom, hogy a testület bízza meg polgármester urat, hogy 
elbeszélgessen a kérelmezőkkel, tudják-e fizetni a bérleti díjat, milyen távra gondolja a 
bérleménybe vételt, hányan költöznének be. 
A szerződés megkötésére is hatalmazzuk meg polgármester urat javaslom. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a javaslattal kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 
6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

8/2016.(I.20.) határozat 
önkormányzati tulajdonú lakás bérletéről 

 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete megbízza Fialka György polgármestert az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletére vonatkozó tárgyalás lefolytatásával és a 
szerződés aláírásával. 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai. 
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Fialka György polgármester: köszönöm a megjelenést, a civil szervezetek részéről a pontos 
adathalmazt. Azt a munkát, beszámolókat, amit a képviselő testület asztalára tettek. A hosszú 
barátság titka, a pontos elszámolás. A nyílt ülést bezárom, munkánkat zárt ülésen folytatjuk. 
 
 
 
 

KMF. 
 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
         polgármester    jegyző 


