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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. január 24-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Igazoltan távol van: Szabó Károlyné  képviselő 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Kovácsné Németh Mária és Szabó Károlyné képviselő betegség miatt van távol. 
Határozatképesek vagyunk a szavazásra jogosult 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Javaslom, a 
8. napirendi pontot a februári ülésen vitassuk meg, a többi napirend az írásos meghívó szerint 
változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 
1/2018.(I.24.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. január 24-ei nyílt ülés napirendjeit 
az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: házon belül az elmúlt időszakban rendkívül kemény munka 
folyt. Január 09-én vezetői értekezleten az évre vonatkozó olyan megbeszélést folytattunk, 
amely a gazdálkodással alapvetően összefüggésben van.  
Jó hírérkezett a „Pókaházi” útra 77 millió forintos pályázatunk nyertes lett, ehhez szükséges 
még 10% önerőt iztosítanunk, mely 90 LE homlokrakodó traktor és 1,9 km út megépítését 
fedi a csónakázótó és a derékszögű kanyar irányába. Az idősek otthonának működési 
támogatására vonatkozóan 22 millió forintot kaptunk, ami jelentősen javította a pozíciónk.  



Képviselő Úrral szót váltottam a település fejlesztési tervének megfinanszírozására. Úgy 
éreztem ő ebben a támogatásban szívesen részt venne, de addig lesz egy választás. Ennek 
ellenére, ha úgy alakul, segíteni fog benne.  
Anyagi helyzetünkről: intézményi számlánkon közel 2 millió van, az önkormányzati 
főszámlán 10,5 millió, közfoglalkoztatás 8 millió, visszaigénylésből származó 2,9 millió. 
Egyéb bevétel talajterhelési díj, iparűzési díj, 0,5 millió forint van. Az önkormányzatnak 24 
millió forint összeg van, ami a biztonságos működést lehetővé teszi. Ezek feladattal terhelt 
maradványok. A pénzeszköz úgy értendő, tegnap 5,5 millió lett elutalva. Számláink jól 
kielégítésre kerültek. Ha március 31-ig nem sikerült visszafizetési kötelezettségünknek 
érvényt szerezni, 8 millió forint körüli összeget vissza kell fizetni, de nem adjuk fel. 
Van-e kérdésetek? Nincs. Aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 
Fialka György polgármester a pénzügyi bizottság a tegnapi napon tartott ülésén a rendelet-
tervezet újratárgyalását javasolta, valamint azt, hogy az önkormányzat saját bevételeinkből 
eredő többletet a pályázati önerőhöz használja fel. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: önkormányzatunk költségvetése megújult formában 
került asztalra. Kicsit részletesebb az előző évekhez képest. Az első költségvetés, amiben 
nincs költségvetési hiány betervezve. Minden intézmény és minden feladatot megpróbálunk 
úgy ellátni, hogy az állami költségvetésből jöjjön ki. Az ESZI 22,7 millió forint állami 
támogatást kapott, ami jelentősen megkönnyíti az önkormányzat gazdálkodását. Ezen a 
rendelet tervezeten szükséges még kisebb módosítást eszközölni.  
 
Fialka György polgármester: a 77 milliós pályázathoz szükséges önerő a tartalékként van 
betervezve, ha mégis olyan probléma adódna,- az adóbevételek nem úgy jönnek, ahogy 
tervezetük, akkor az utat két lépcsőben oldanánk meg. Ez évben várható olyan kifizetés, ami 
nagy terhet ró ránk, 4,5 millió és 8 millió forintos. Amennyiben két lépcsőben oldjuk meg az 
útépítést, az önerőnek is csak a felét kell hozzátenni. Az önkormányzat beszáll 
alvállalkozónak, a GAMESZ az önerőt kitermelheti. 
Az önkormányzat adóbevételek összege változhat. Itt majd különösen azok a bevételek, 
ahonnan adóbevételre számítunk, oda kell figyelni. A feladattal nem terhelt pénzmaradványt 
mire és hogyan használja fel a testület, a zárszámadás elfogadásával döntjük el.. Alul lett 
tervezve a civil szervezetek támogatása, a pénzügyi bizottság a pályázati önerőt javasolta. 
Zárszámadáskor dönthetünk erről felelősséggel. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: választásra lett tervezve összeg? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Jogszabály megjelent, a normatíváról megkaptuk az információt, 
valószínű nem lesz elég. 
 
Fialka György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, és a testület továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet-tervezetünket, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal egyhangúlag továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a testület a 
rendelet-tervezetet. 
 



2/2018.(I.24.) határozat 
Költségvetési rendelet-tervezet továbbtárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-rendelet tervezetét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

III. Napirend 
Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2018. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2017. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
Fialka György polgármester: a civil szervezetek támogatására mekkora összeget fordítunk, 
önkormányzati költségvetési rendeletünkben fogjuk elfogadni. Az előző évi támogatások 
elszámolása megtörtént, minden szervezet beküldte. A pénzügyi bizottság tegnapi ülésén 
áttekintette a beérkezett anyagot, elfogadásra javasolja. 
Nem minden szervezetnél találtam tételes elszámolást a támogatás összegéről. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző_ a támogatásról szerződést kötöttünk, amely a támogatás 
feltételeit tartalmazza. 
 
Fialka György polgármester Javaslom, hogy a mai ülésen ne fogadjuk el a civil szervezetek 
2017. évi támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót és az idei támogatás végleges 
összegéről a költségvetés elfogadásakor döntünk, a jövő hónapban ismételten tárgyaljuk, 
addig az érintett civil szervezeteket hiánypótlásra szólítsuk fel. Aki egyetért vele, kérem 
kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a testület a javaslatot. 
 

3/2018.(I.24.) határozat 

civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi 
támogatásáról szóló elszámolását a februári ülésén újra tárgyalja. Felkéri az érintett civil 
szervezeteket a támogatási összeggel való tételes elszámolásra. A 2018. évi támogatás 
mértékéről a 2018-as költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  

A testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a támogatási 
összegeket építse bele. 

Határidő: azonnal 

Erről értesül:  1./ Civil szervezetek Vezetői 

    2./ Képviselő testület tagjai 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Napirend 
Előterjesztés Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
megyei rendőrfőkapitány 2018. február 1-i hatállyal javasolja Simon Imre r. alezredes 
kinevezését a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztás betöltésére. 

Megkeresésében kéri a Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki véleményét a kinevezéssel 
kapcsolatban. Simon Imre r. alezredes 2016. május 1-től megbízással látja el a 
kapitányságvezetői feladatokat. Ez idő alatt kiváló kapcsolatot alakított ki 
Önkormányzatunkkal. Munkáját megismerhettük. 

Fialka György polgármester: Eddigi tapasztalataink alapján javaslom, hogy a Képviselő-
testület támogassa kinevezését. Hozzászólás, javaslat van-e? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, 
eredményes munkát kívánunk neki, amely a mi nyugalmunkat is szolgálja. 

4/2018.(I.24.) határozat 
Simon Imre r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Simon Imre r. alezredes 2018. 
február 1-i hatályú kinevezésével, támogatja a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztás betöltését. 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 

megyei rendőrfőkapitány 
 

V. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Jogszabályi előírás, a roma nemzetiségi önkormányzat és a 
települési önkormányzat között 2018. január 31-ig szükséges az együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata. Az együttműködési megállapodást a Csépai RNÖ az ülésén 
megtárgyalta. A korábbi megnevezéseket kellett átvezetni. Javaslom, hogy fogadja el a 
testület az együttműködési megállapodást! 

Fialka György polgármester: aki elfogadja az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslat és melléklete szerint, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a testület az együttműködési 
megállapodást. 
 

5/2018.(I.24.) határozat  

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 

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 

 

5/2018.(I.24.) 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 (továbbiakban: KKÖH) segítségével írásba foglalja.  

        

2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Nemzeti Jogszabálytárba 
történő megküldéséről a KKÖH gondoskodik. 

 

3. Az Önkormányzat a RNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 
Rákóczi u. 24. 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 nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése. 
 
1.1.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi 

önkormányzattal történő kapcsolattartásra a KKÖH kirendeltség vezetőjét jelöli ki. 
 



1.1.2. 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 
jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi 
költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá.  

 
1.1.3. 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 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 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 gazdasági vezetője 
illetve az általa kijelölt ügyintéző írásban jogosult. A kötelezettségvállalást, 
utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. 

 



3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a KKÖH 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 végzi.  

 

3.3. Pénzellátás 
 

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 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 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 
közreműködik a végrehajtásban.  

 
4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
4.2.1. A KKÖH 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 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 vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve 
a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatárs számára. 

 
4.3. Egyéb rendelkezések 

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

 

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 
…./2018. (I....) önkormányzati határozatával, Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2/2018. (I.23.) határozatával jóváhagyta. 
 
Csépa, 2018. január 24. 
 
 
 

Fialka György  polgármester sk 
Csépa Község  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

  
Kolompár Gusztáv elnök sk 

Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

       

Együttműködési megállapodás 1. melléklete 

Utalványozási, ellenjegyzői  és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek: 

1. Utalványozás: Kolompár Gusztáv elnök, .Kolompár Renáta elnökhelyettes 
2. Pénzügyi ellenjegyzés: Molnárné Zámbó Edina, Berényi Veronika 
3. Érvényesítés: Molnárné Zámbó Edina  
4. Szakmai teljesítési igazolás: Kolompár Renáta, Berényi Veronika 

 

 



 
VI. Napirend 

Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2018. évi programterve 
 
Fialka György polgármester: Az előterjesztés célja, hogy az előre tervezhető feladatokról, 
információkról időbeni tájékoztatást kapjunk, hogy annak megvalósítására fel tudjunk 
készülni.  

Havrilla Sándorné alpolgármester: a községi rendezvény terv elkészült, véleményezhető. 
Javaslom, határozzon meg a testület egy összeget a falunapra, a sztárvendéget le kell kötnünk 
Július első hétvégéje a megszokott időpont, ezt javaslom. Azonban volt olyan felvetés is, 
hogy a majálist rendezzük nagyobb volumenben, és az augusztus 20-t. Tehát a falunap 
maradjon el, és több rendezvényen több réteget célozzunk meg. 
A május 1. keddre esik, még változtatni lehet, melyik napon rendezzük a majális. 
A falunap költségvetésére én indítványozom, hogy a testület 1.200.000 Ft tervezzen be. 
 
Fialka György polgármester: február 5-ig lehet beadni pályázatot civil szervezet részéről, 
amely a falunap költségébe sokat segítene. A pályázatban május előtt nem várható döntés. 
Nehéz úgy programot szervezni, hogy nem tudjuk ki lesz a szervező, ki rendelje meg a 
művészeket. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: részletkérdés, tudunk változtatni. 30 nappal a rendezvény 
előtt le lehet mondani a művészt. 
 
Pintér Csaba képviselő: a Leader irodánál pályázik civil szervezetünk 10 % önerőt kell hozzá 
adni. 
 
Bíró József műv.ház vezető: gyakorlatilag határozzon meg a testület egy összeget, közben 
mehet a pályázat. Már most is késésben vagyunk. A cibaki szervezőknek mi mondjuk meg 
mit szeretnénk, ők hozzák a büfét is. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: június 30. az árvizi emléktúra időpontjának lefoglalom. Július 7 az 
első hétvége szombat, kérem módosítani. 
 
Fialka György polgármester: kérem, aki elfogadja a községi rendezvények programtervét, 
kézfelnyújtással jelezze, a költségek tekintetében a következő testületi ülésen döntsünk, úgy 
látom falunapra nincs tervezve összeg! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a 
programtervet. 
 

6/2018. (I.24.) határozat 

Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2018. évi 
programterve 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Községi 
rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2018. évi programtervével 
kapcsolatos tájékozatót és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. A falunap időpontjának és programjának, valamint költségvetésének 
tekintetében a testület a februári ülésén dönt. 
 



 
 

Erről értesül: 1./ Havrilla Sándorné alpolgármester 

   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 

1. melléklet a 6/2018. (I.24.) határozathoz 

 

Tervezett ÖKM ünnepek, rendezvények 2018. évben 

 

 

ünnep 
megnevezése helyszín tervezett időpont tényleges 

időpont megjegyzés 

március 15. 
Műv. Ház - 

1848-as Emlékpark 
2018. márc. 14.      
szerda 17.óra 

  

május 1. majális 
Csónakázótó 2018. május 1.         

kedd 
  

Hősök napja 
II. világháborús 
emlékmű 

2018. május  27.  
vasárnap 

  

Falunap 

Sportpálya-  

Műv. Ház- 

Csónakázótó 

2018. július 7.    
szombat 

 

  

augusztus 20. 

Dr. Surányi L. 
Egészségház- 

Szt. István 
Emlékpark 

2018. augusztus 17. 

péntek 10. óra 

  

október 23. 
56-os emlékmű 2018. október 19. 

 péntek 14. óra 

  

adventi gyertya- 
gyújtás 

Műv. ház kertje 2018.december  

3.10. 14. hétfő  

20. csütörtök 

  

 

 



VII. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartásának jóváhagyására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról az 
óvoda fenntartója dönt. Az óvodavezető beterjesztette javaslatát, melynek véleményezésére 
felkérem a képviselő testületet. 

Havrilla Sándorné óvodavezető: kötelező feladat megállapítani nyitva tartást. Jelzéssel élünk a 
szülők felé is, tervezhető legyen a gyermekek felügyeletének megszervezése. Aki igényli a 
nyári óvodai ellátást a zárva tartás ideje alatt, más intézményben történő fogadására és 
szállítására az intézkedést megtesszük. 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a téli szünetről is döntenie kell a testületnek.  

Havrilla Sándorné óvodavezető: az iskolai téli szünet időtartama lennénk mi is zárva. Ezt 
kérem, hogy hagyja jóvá a testület. A szüneteket úgy határoztuk meg, hogy a nyitvatartási 
kötelezettségünknek eleget teszünk. 

Fialka György polgármester: aki elfogadja a Vackor Művészeti Óvoda heti és éves 
nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 
igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
7/2018. (I.24.) határozat 

Vackor Művészeti Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjére 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csépai Vackor Művészeti Óvoda 2018. 
évi heti és éves nyitvatartási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a jogszabályban előírt tájékoztatásról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 

2018. február 15. a nyári és téli nyitva tartás vonatkozásában/ 
 
  Erről értesül: 1.) Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Havrilla Sándorné 
    2.) Képviselő-testület tagjai 
 
 

Melléklet: a csépai Vackor művészeti óvoda nyitva  
tartásának jóváhagyására készített előterjesztéshez 

 
Vackor Művészeti Óvoda Vezetőjétől 
Csépa, Béke utca133/e.       
 
  

Vackor Művészeti Óvoda nyitvatartási rendjének és nyári zárva tartásának 
meghatározása 

 



A nyári időszakban nagymértékben lecsökken az óvodában a gyermekek létszáma. A 
gazdaságosabb működtetés, illetve az óvoda épületeinek karbantartása, takarítása miatt 
szükséges, hogy az óvoda több hétig tartson zárva. Ezt az időszakot össze kell hangolni a 
szülői igényekkel, a szülők szabadságolási szokásaival. A tapasztalat szerint a legtöbb 
gazdálkodó szervezet július-augusztus hónapokban áll le, és adja ki dolgozóinak tárgyévi 
szabadságuk nagy részét. Ehhez kell igazítani az óvoda nyári zárva tartásának tervezett idejét. 
 

a.) az intézmény heti nyitvatartási ideje 
 

 A csépai Vackor Művészeti Óvodában nem jelentkeztek a korábbiaktól eltérő igények 
az intézmény heti nyitva tartására vonatkozóan, ezért a köznevelési intézmény nyitvatartási 
rendje az óvoda SZMSZ-ben rögzítettek szerint:  

Hétköznapokon (hétfőtől-péntekig) 06,30 órától 16,30 óráig 

A nyitva tartásunk a jogszabályi előírásoknak megfelel, hivatalos nyitvatartási ideje nyolc 
órán túl tart nyitva. 
A szülők erőre egyeztetett igénye szerint lett kialakítva, a szülők munkába állását segítve 
változhat. 
 
Az óvoda nyári zárva tartása: 
 

A 2017/2018-os nevelési évben a szolgáltatás szünetel a nyári zárva tartás idején, ennek 
rendjét a fenntartó hagyja jóvá, és az óvodavezető gondoskodik a szülők megfelelő 
tájékoztatásáról.  

A csépai Vackor Művészeti Óvoda nyári zárva tartásának megtervezése előtt kikértük a 
szülők véleményét, ennek tükrében állították össze javaslatukat az alábbiak szerint: 

2018. augusztus 06-től  2018. augusztus 30-ig 
 
A heti nyitvatartási renddel kapcsolatban eddig nem érkezett változtatási igény a szülők 
részéről.  
Az óvoda nyári nyitva tartásáról a szülők a törvényi előírásoknak megfelelően 2018 február 
15-ig tájékoztatást kapnak. Amennyiben a nyári nyitva tartás alatt a gyermekük elhelyezéséről 
nem tudnak gondoskodni, úgy felmérés alapján megfelelő időben gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről, és étkezéséről. 
 
Az óvoda zárva tartása : 
2018. december 27-től   2018. december 28-ig 
 
Az óvoda téli nyitva tartásáról a szülők a törvényi előírásoknak megfelelően 2018 február 15-
ig tájékoztatást kapnak. Amennyiben a téli nyitva tartás alatt a gyermekük elhelyezéséről nem 
tudnak gondoskodni, úgy felmérés alapján megfelelő időben gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről és étkezéséről. 
 
 



Kérem, a képviselő testületet, az előterjesztésem alapján tárgyalják meg az intézmény heti 
nyitva tartását, valamint a 2018. évi nyári és téli zárva tartását! 
 
C s é p a, 2018. január 11. 
 
 
        Havrilla Sándorné 
        óvoda vezető 

VIII. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: légi fotós felvétel készítésére érkezett ajánlat. drón felvétel 
130.000 Ft+ 0 ÁFA. 30 db légi fotó 45.000 Ft. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: fénykép jó lenne. 
 
Pintér Csaba képviselő: katasztrófavédelmi szempontból szükséges lehet, a 30 db légi fotót 
javaslom én is. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a légi fotó felvételek elkészíttetésével kérem 
jelezze, megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta az ajánlatot a fényképek 
megrendelése tekintetében 
 
8/2018.(I.24.) határozat 
légifotó megrendeléséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete elfogadja Rutkovszky Tibor ajánlatát 30 db 
légi fotó készítésére 45.000 Ft+0 ÁFA plusz a kiszállás értékben. 
 
Erről értesül: Rutkovszki Tibor Miskolc 
  Képviselő testület tagjai 
  Pénzügyi Csoport 
 
Fialka György polgármester: A vagyonnyilatkozatokat kérem, adják le a képviselők és 
bizottsági tagok! Holnap együttes ülésre kerül sor a kunszentmártoni önkormányzatnál, 
melyen kérem megjelenésüket.  
A mai nyílt ülésen munkájukat megköszönöm, az ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
        Polgármester      jegyző 
 


