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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. május 22-ei megtartott nyílt ülésén Csépa 

Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 

  
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 

Igazoltan távol van:  Havrilla Sándorné  alpolgármester  
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltség vezető Asszonyt! Külön köszöntöm Fazekas 
János urat a gyerekjóléti szolgálat képviselőjét!  Megállapítom, hogy a megválasztott 7 
szavazásra jogosult képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, határozatképesek 
vagyunk. Kovácsné Németh Mária és Szabó Károlyné később érkeznek. Havrilla Sándorné 
alpolgármester igazoltan van távol. 
Kérem a képviselőket, hogy egy napirend sorrendiségi módosítást hagyjon jóvá, második 
napirendként tárgyaljuk a 15. napirendet, a többi napirend változatlan sorrendben kerül 
tárgyalásra. Amennyiben nincs más javaslat napirendi pontra vonatkozóan, kérem, 
szavazzunk. Megállapítom 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 

 
310/2018.(V.22.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat, sorrendiségében a második napirendként tárgyaljuk a 15. napirendet.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 
I. NAPIREND 

Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester orvosi rendelő, művelődési ház, pártok háza, út, könyvelő, 
élelmezésvezető keresése címszavakban meghatározható az előző ülésünk óta elvégzett 
munka.  
Tiszai árvízzel kapcsolatos tájékoztatón vettem részt. 
Az orvosi rendelő fővállalkozó kiválasztása megtörtént, Berényi József lesz. 
Balatonszárszó nyári előkészítésével kapcsolatosan helyszínbejárás volt, az 1. sz üdülő 
minden egyes szobáját ki fogjuk festeni. 
A Pókaházi út közbeszerzéssel, egy hónapja nem foglalkozott az ügyvéd, megkerestük.  
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A település rendjével kapcsolatos jelzésre reagálok, mely a facebook-on volt, a szemét, 
amely szombat-vasárnap kerül szétdobálásra a fiatalok által, összeszedésre került.  
Az önkormányzat anyagi helyzete:intézményi számlán 2,5 milló forint van, fő számlán 
21.840.000 Ft.  
 
Szabó Károlyné képviselő megérkezett 
 
Bejelentem, hogy a település horgász egyesületének csapata a szombati bajnokságon 22 év 
után újra bajnokságot nyert. 
Kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen 1 
tartózkodással a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 

 
 

 
II. Napirend 

Tájékoztató a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Fazekas János szoc. központ ált. helyettes: jó együttműködés van a szociális központtal a 
gyermekjóléti szolgálatnak. A csépai kolléganő látta el hosszú ideig Csépán a 
gyermekvédelmi feladatokat, most személycsere történt. Heti egy alkalommal délelőtt 
helyben van fogadónap. Terveink szerint a bölcsődei ellátást is együttműködési alapon 
látnánk el a csépai gyerekekkel. 
 
Fialka György polgármester: a tájékoztatóhoz van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, 
kérem, kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben elfogadják a tájékoztatót. Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
311/2018. (V.22.) határozat 
a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. Elismeri és megköszöni az e területen 
tevékenykedők munkáját. 
 
Erről értesül: 1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
  2./ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kunszentmárton Rákóczi u. 5. 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő megérkezik 
 
III. Napirend 

Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 9/2004.(IV.1.) rendelet módosítására 

 
Fialka György polgármester: Rendeletmódosítás célja, hogy a közterület-használati 
díjtáblázatban szereplő indokolatlan aránytalanságok megszűnjenek 
A közterületünkön várhatóan munkagépek kerülnek tárolásra huzamosabb ideig. A rendelet 
felülvizsgálatát indítványozom, mivel a 2004-ben megállapított közterület használati díjak 
már nem piacképesek, az infláció mértékével nem kerültek megemelésre. 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető: a rendelet két részből áll, engedély köteles és 
nem engedély köteles területhasználat. Az engedélyköteles területhasználat díjtétel javaslata a 
mellékletben található. A 2004-ben megállapított díjakat aktualizáltuk. 
 
Fialka György polgármester: kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
rendelet-tervezet jóváhagyását. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
jóváhagyta a rendelet – tervezetet. 

 
CSÉPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

5/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról 

szóló 9/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 

Csépa Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§. Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről szóló 9/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba. 

 
 

Csépa, 2018. május 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt  
 polgármester  jegyző 

 
 

1. melléklet a 5/2018.(V.23.) rendelethez 
 

A Közterületek használatáról szóló rendelethez 
a) Ideiglenes jellegű használat 
A közterületek használati díja Csépa Község Önkormányzata 
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj 
tényleges felületre vonatkozik) 

250 
Ft/m2/év 

2.  Árusítófülke, pavilon 400 
Ft/m2/hó 

3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 10.000 
Ft/hó  

4. – Személygépkocsinként 5.000 Ft/hó 

 – Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek 
vontatmányainak elhelyezésére 

10.000 
Ft/hó 
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5. – Önálló hirdető-berendezések, táblák 500 
Ft/m2/hó 

 – Transzparensek (felülete m2-ben) 50 
Ft/m2/nap 

6. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, 
állványelhelyezés: 

1000  
Ft/m2/hó 

 – Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan 
emelkedő mértékű) 

10 Ft/m2/hó 

 – 30 napon belül 10 Ft/m2/hó 
 – 6 hónapig 15 Ft/m2/hó 
 – 6 hónapon túl 20 Ft/m2/hó 
 – Egyéb esetekben: 20 Ft/m2/hó 

7. Alkalmi és mozgóárusítás:  400 
Ft/m2/hó 

8 – Alkalmi vásár   500 
Ft/m2/nap 

 – Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények 
kivételével: 

150 
Ft/m2/nap  

9 Építkezési konténerek ideiglenes elhelyezése  1000 
Ft/db/nap 

10 – Közterület felbontása 1000 
FT/m2/nap(egy 
hét időtartamra, 

utána 3.000 
Ft/m2/nap 

 
 

IV. Napirend 
Előterjesztés a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadására 
 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a Magyar Államkincstár éves ellenőrzési tervében 
meghatározattak szerint a csépai hivatal pénzügyi, számviteli ellenőrzést folytat le. 2017. 
augusztustól vannak itt, végig ellenőriztek minden egyes feladatot. Szabályzataink vannak, azt 
vizsgálják, a szabályzat és a jelenlegi gyakorlat mennyire egyezik meg. Belső ellenőrzés 
rendszerére is kiterjedt vizsgálatuk. A vizsgálati anyag elkészítése miatt a kollégáink „néhány 
hónapig beköltöztek” a hivatalba. 
245 oldalas anyagot a képviselők rendelkezésére bocsátottuk. Az intézmények ellenőrzésénél 
szinte ugyanolyan hibák vannak. ASP rendszerben dolgozunk év eleje óta.  
A vizsgálat célja annak megállapítása, a beszámoló valós képet ad-e az önkormányzat 
működéséről.  
Minden intézmény külön intézkedési tervet készít a megállapított feladatok végrehajtására. 
Nem arról van szó, hogy az intézmények rosszul működnek, az új rendszer működése óta. 
Vannak apróbb hiányosságok, amit pótolni kell.  
 
Fialka György polgármester: a Jegyző Úr szóbeli beajánlásával elfogadják-e az anyagot? 
Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta Kincstár ellenőrzési jelentését. 
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312/2018.(V. 22.) határozat 
Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadására  
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Magyar 
Államkincstár 444/2017. számú ellenőrzési jelentésével kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Felkéri Dr. Hoffmann Zsolt jegyzőt az intézkedési tervek elkészítésére 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
V. Napirend 
Előterjesztés a Csépa Községi Önkormányzat intézkedési tervének elfogadása 
 
Fialka György polgármester: valamennyi intézménynél azonosak az intézkedési tervek, 
elfogadása egyenként szükséges.  
Az intézkedési tervet a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
Csépa Községi Önkormányzatra vonatkozóan elkészítettük, melynek elfogadására kérem a T. 
Képviselő testületet! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az intézmény 
intézkedési tervét.  
 
313/2018.(V. 22.) határozat 
Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében végzett vizsgálat 
megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására Csépa Községi Önkormányzatra 
vonatkozóan 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 
ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Csépa Községi Önkormányzat 
ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős:  Fialka György polgármester 

      Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
      Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 

a 313 /2018.(V. 22.) határozat 1. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 

szabályszerűségi ellenőrzése alapján 
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Költségvetési szerv:  CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
PIR törzsszám:   732934 
 
I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

 
1.Feladat: A szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Az Áhsz.13§ (4a) bekezdése szerint „Jogszabály-módosítás 
esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
a szabályzatokon átvezetni.”. 

Továbbá a Szt.14. § (11) bekezdése szerint a számviteli politika annak keretében 
elkészítendő szabályzatokat érintő „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak 
hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”. 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
2. Feladat: Az átdolgozott szabályzatokat minden érintett dolgozóval meg kell ismertetni, 

melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával kell igazolni. Célszerű a 
szabályzatot olyan időpontban megismertetni, hogy hatálybalépéskor már annak megfelelően 
járjanak el a dolgozók. 
 
Felelős: Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
3. Feladat: A számviteli politika és annak részeként megalkotott szabályzatok elkészítéséért, 
módosításáért az Áhsz.31. § (1) bekezdés szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót 
készítő szerv vezetője, a helyi önkormányzata nemzetiségi önkormányzat esetés pedig az 
Áht.6/c.§ alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője, vagyis a jegyző, mint az 
önkormányzati hivatal vezetője. Az elkészített szabályzatot a Csépa Községi Önkormányzat, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
esetében a jegyzőnek kell aláírnia. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek viszont önálló szabályzatot kell alkotniuk a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával összhangban, melyet az adott 
költségvetési szerv vezetőjének kell aláírnia. 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4. Feladat: Az Ávr.13. §(2) bekezdése szerinti belső szabályzatok vonatkozásában az Ávr.13. 
§ (3b) bekezdés a) pontja szerint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az Ávr. 
13.§ (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével belső szabályzatiban rendelkezik 
az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön 
szabályzatot készít. 
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szerveknek viszont az Áht. 10. § (1) bekezdése és az 
Ávr. 13 § (2) bekezdése alapján önálló szabályzatot kell alkotniuk összhangban a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával. 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
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5. Feladat: A Bkr. hatálya alá tartozó, valamint az egyéb szabályzatok tekintetében 
a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az adott 
költségvetési szerv szabályzatait. 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
6. Feladat: A szabályzatot kiadó szerv vezetőjének az aláírása mellett a bélyegző 

lenyomatot is el kell helyeznie, mivel a szabályzat kiadmányozásra kerül. 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

7. Feladat: Annak érdekében,hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályosan 
történjen, be kell tartani az Ávr. 52-60. § előírásait a pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás vonatkozásában. 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
8. Feladat: A gazdálkodási jogkörök vonatkozásában helyettes személyeket szükséges 

megjelölni. 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
9. Feladat: A pénzkezelési szabályzat keretében írásban ki kell jelölni a pénztárosi és a 

pénztárellenőri feladatokat ellátó személyeket és a helyetteseiket. Továbbá a 
pénztárellenőrzéseket dokumentálni kell. 

 
 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

10. Feladat: A Bkr.17. § (4) bekezdése szerint a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat átvezetni. 
Felelős: Fialka György polgármester, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

II. Az időközi mérlegjelentések/ mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 47.§ (3) bekezdése alapján” Ha a tulajdonos, tulajdonosi 
joggyakorló szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít- 
ideértve az Nvt.8 (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is-, 
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vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt 
értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, 
és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Azonosítás alatt álló tételek között az Áhsz. 48. § (5) bekezdés szerint „az 
olyan befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell számolni, 
amelyek az alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a 
keletkezés pillanatában végleges bevételi rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az 
azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A le nem vonható általános forgalmi adó egyéb ráfordítások (8435) közé 
történő átvezetése során eleget kell tenni az Áhsz.53. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint a 
(6) bekezdés g) pontjában előírtaknak. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében 
kell a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását elvégezni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés e) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében 
kell az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztését elszámolni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat:A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások 
vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.14. melléklete 
határozza meg. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013. NGM rendelet előírásait. (beruházások, 
felújítások, decemberi személyi juttatások) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: A 38/2013. NGM rendelet szerint a decemberi személyi juttatásokat és 
közterheit az adott év könyveiben ki kell mutatni és el kell határolni a pénzügyi számvitelben. 
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Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
11. Feladat: A Szt. 15 §(3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is 
megállapíthatónak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
12. Feladat: A számlák év végi kezelése során az NGM éves költségvetési beszámoló 
összeállításával kapcsolatos aktuális tájékoztatása szerint szükséges eljárni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
13. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52. §-60. § előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
III. Az időközi költségvetési jelentések/költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos 
intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 43. §(1) bekezdése szerint a követeléseket nyilvántartásba kell 
venni attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően 
esedékes követelésnek minősül. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 43. §-(5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat 
nyilvántartásba kell venni attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges 
kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 53. §(1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott értékhatár alatti kötelezettségek könyvelésére vonatkozó 
eljárásrendet a belső szabályzatokban kell rögzíteni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Az Áhsz. 43 § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat 
nyilvántartásba kell venni attól függően, hogy a költségvetési évben esedékes vagy 
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek 
minősül. A (7) bekezdés szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
összegét a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel, meg kell osztani a költségvetési 
évek között. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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5. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 
alátámasztottsága érdekében gondoskodni kell a nyilvántartási számlákhoz kapcsolódó 
részletező nyilvántartások vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum 
tartalmát az Áhsz. 14. melléklete határozza meg. (előirányzatok, kötelezettségvállalások, 
követelések) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatok módosításához, 
átcsoportosításához a költségvetési rendeletet módosítani kell negyedévenként, a képviselő-
testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013.NGM. rendelet előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat: A gazdasági események rögzítése során be kell tartani a 68/2013. NGM 
rendelet 3. § (1), valamint a 6.§ (1) bekezdésekben előírtakat. (cofog) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: A Szt. 15. § (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a 
beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, 
kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52.§-60.§ előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 
Csépa, 2018. május 14. 
 
 
        Fialka György  

  
        polgármester   
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Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 
Fialka György polgármester   

………………………………………………………. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző   

………………………………………………………. 
 
Molnárné Zámbó Edina számviteli 

ügyintéző……………………………………………………….. 
 
Csépa, 2018. május…... 
 
 
 

VI. Napirend 
Előterjesztés a Csépai GAMESZ intézkedési tervének elfogadása 

 
Fialka György polgármester: A Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Vezetője a 

kincstári ellenőrzési jelentés intézményét érintő részét megismerte. 
Az intézkedési tervet a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 

Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetre vonatkozóan elkészítettük, melynek 
elfogadására kérem a T. Képviselő testületet! Az intézkedési tervet elfogadást követően a 
Kincstárnak is megküldjük. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az intézmény 
intézkedési tervét. 

 
314/2018. (V. 22.) határozat 
Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében végzett vizsgálat 
megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására Csépai Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezetre vonatkozóan 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 444/2017. 

számú ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Csépai Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások 
figyelembe vételével elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti  intézkedési 
tervet. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős: Pintér László ellátó szervezet vezetője 
      Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
      Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pintér László ellátó szervezet vezetője 
  4./ Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 

 
a 314/2018.(V. 22.) határozat 1. sz. melléklete 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 
szabályszerűségi ellenőrzése alapján 

 
Költségvetési szerv:  CSÉPAI GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET 
PIR törzsszám:   805827 
 
I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

1.Feladat: A szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Az Áhsz.13§ (4a) bekezdése szerint „Jogszabály-módosítás 
esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
a szabályzatokon átvezetni.”. 

Továbbá a Szt.14. § (11) bekezdése szerint a számviteli politika annak keretében 
elkészítendő szabályzatokat érintő „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak 
hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”. 
 
Felelős: Pintér László GAMESZ Vezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
2. Feladat: Az átdolgozott szabályzatokat minden érintett dolgozóval meg kell ismertetni, 

melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával kell igazolni. Célszerű a 
szabályzatot olyan időpontban megismertetni, hogy hatálybalépéskor már annak megfelelően 
járjanak el a dolgozók. 
Felelős: Felelős: Pintér László GAMESZ Vezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
3. Feladat: A számviteli politika és annak részeként megalkotott szabályzatok elkészítéséért, 
módosításáért az Áhsz.31. § (1) bekezdés szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót 
készítő szerv vezetője, a helyi önkormányzata nemzetiségi önkormányzat esetés pedig az 
Áht.6/c.§ alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője, vagyis a jegyző, mint az 
önkormányzati hivatal vezetője. Az elkészített szabályzatot a Csépa Községi Önkormányzat, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
esetében a jegyzőnek kell aláírnia. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek viszont önálló szabályzatot kell alkotniuk a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával összhangban, melyet az adott 
költségvetési szerv vezetőjének kell aláírnia. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4.Feladat: Az Ávr.13. §(2) bekezdése szerinti belső szabályzatok vonatkozásában az Ávr.13. 
§ (3b) bekezdés a) pontja szerint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az Ávr. 
13.§ (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével belső szabályzatiban rendelkezik 
az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön 
szabályzatot készít. 
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szerveknek viszont az Áht. 10. § (1) bekezdése és az 
Ávr. 13 § (2) bekezdése alapján önálló szabályzatot kell alkotniuk összhangban a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 
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Határidő: 2018. szeptember 30 
 
5. Feladat: A Bkr. hatálya alá tartozó, valamint az egyéb szabályzatok tekintetében a 

költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az adott 
költségvetési szerv szabályzatait. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
6. Feladat: A szabályzatot kiadó szerv vezetőjének az aláírása mellett a bélyegző 

lenyomatot is el kell helyeznie, mivel a szabályzat kiadmányozásra kerül. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

7.Feladat: Annak érdekében,hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályosan történjen, 
be kell tartani az Ávr. 52-60. § előírásait a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, 
teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás vonatkozásában. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
8.Feladat: A gazdálkodási jogkörök vonatkozásában helyettes személyeket szükséges 

megjelölni. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
9.Feladat: A pénzkezelési szabályzat keretében írásban ki kell jelölni a pénztárosi és a 

pénztárellenőri feladatokat ellátó személyeket és a helyetteseiket. Továbbá a 
pénztárellenőrzéseket dokumentálni kell. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

10. Feladat: A Bkr.17. § (4) bekezdése szerint a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat átvezetni. 
Felelős:  Pintér László GAMESZ Vezető, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

II. Az időközi mérlegjelentések/ mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 47.§ (3) bekezdése alapján” Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít- ideértve az Nvt.8 
(7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is-, vagyonkezelésbe 
adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, 
értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.” 
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Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Azonosítás alatt álló tételek között az Áhsz. 48. § (5) bekezdés szerint „az olyan 
befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell számolni, amelyek az 
alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés 
pillanatában végleges bevételi rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz 
szükséges feltételek hiánya miatt.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A le nem vonható általános forgalmi adó egyéb ráfordítások (8435) közé történő 
átvezetése során eleget kell tenni az Áhsz.53. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint a (6) 
bekezdés g) pontjában előírtaknak. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell a 
terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását elvégezni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés e) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell az 
egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztését elszámolni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat:A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások 
vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.14. melléklete 
határozza meg. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013. NGM rendelet előírásait. (beruházások, 
felújítások, decemberi személyi juttatások) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: A 38/2013. NGM rendelet szerint a decemberi személyi juttatásokat és 
közterheit az adott év könyveiben ki kell mutatni és el kell határolni a pénzügyi számvitelben. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 



 
16 

 
11. Feladat: A Szt. 15 §(3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is 
megállapíthatónak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
12. Feladat: A számlák év végi kezelése során az NGM éves költségvetési beszámoló 
összeállításával kapcsolatos aktuális tájékoztatása szerint szükséges eljárni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
13. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52. §-60. § előírásait. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
III. Az időközi költségvetési jelentések/költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos 
intézkedések: 
 

1. Feladat: Az Áhsz. 43. §(1) bekezdése szerint a követeléseket nyilvántartásba kell venni 
attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően 
esedékes követelésnek minősül. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 43. §-(5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat 
nyilvántartásba kell venni attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges 
kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 53. §(1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatár alatti kötelezettségek könyvelésére 
vonatkozó eljárásrendet a belső szabályzatokban kell rögzíteni. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Az Áhsz. 43 § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat 
nyilvántartásba kell venni attól függően, hogy a költségvetési évben esedékes vagy 
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési 
kötelezettségnek minősül. A (7) bekezdés szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek összegét a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel, meg kell osztani 
a költségvetési évek között. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni 
kell a könyvvezetés során. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a nyilvántartási számlákhoz kapcsolódó részletező 
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nyilvántartások vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát 
az Áhsz. 14. melléklete határozza meg. (előirányzatok, kötelezettségvállalások, 
követelések) 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatok módosításához, 
átcsoportosításához a költségvetési rendeletet módosítani kell negyedévenként, a 
képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013.NGM. rendelet előírásait. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat: A gazdasági események rögzítése során be kell tartani a 68/2013. NGM 
rendelet 3. § (1), valamint a 6.§ (1) bekezdésekben előírtakat. (cofog) 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: A Szt. 15. § (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. (a valódiság elve) 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52.§-60.§ előírásait. 
Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
Csépa, 2018. május 14. 
 
       Pintér László 
       intézményvezető 
 
 
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 
Pintér László GAMESZ Vezető   

………………………………………………………. 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző    

………………………………………………………. 
Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 

……………………………………………………….. 
 
Csépa, 2018. május…... 
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VII. Napirend 
Előterjesztés a Őszikék Egyesített Szociális Intézmény intézkedési tervének elfogadása 
 
Fialka György polgármester. Őszikék Egyesített Szociális Intézmény Vezetője a kincstári 
ellenőrzési jelentés intézményét érintő részét megismerte. 
Az intézkedési tervet a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
Őszikék Egyesített Szociális Intézményre vonatkozóan elkészítettük, melynek elfogadására 
kérem a T. Képviselő testületet! Az intézkedési tervet elfogadást követően a Kincstárnak is 
megküldjük. Megállapitom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az intézmény intézkedési 
tervét. 

 
315/2018. (V. 22.) határozat 
Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében végzett vizsgálat 
megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására Őszikék Egyesített Szociális 
Intézményre vonatkozóan 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 
ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe 
vételével elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős:  Dobainé Nagy Éva Őszikék Egy. Szoc. Int. Vezetője 
      Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
      Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Dobainé Nagy Éva Őszikék Egy. Szoc. Intézmény Vezetője 
 
 

a 315/2018.(V. 22.) határozat 1. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 

szabályszerűségi ellenőrzése alapján 
 
Költségvetési szerv:  ŐSZIKÉK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 
PIR törzsszám:   661045 
 
I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

 
1. Feladat: A szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Az Áhsz.13§ (4a) bekezdése szerint „Jogszabály-módosítás 
esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
a szabályzatokon átvezetni.”. 
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Továbbá a Szt.14. § (11) bekezdése szerint a számviteli politika annak keretében 
elkészítendő szabályzatokat érintő „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak 
hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”. 
 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
2. Feladat: Az átdolgozott szabályzatokat minden érintett dolgozóval meg kell ismertetni, 

melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával kell igazolni. Célszerű a 
szabályzatot olyan időpontban megismertetni, hogy hatálybalépéskor már annak megfelelően 
járjanak el a dolgozók. 
 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
3. Feladat: A számviteli politika és annak részeként megalkotott szabályzatok elkészítéséért, 
módosításáért az Áhsz.31. § (1) bekezdés szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót 
készítő szerv vezetője, a helyi önkormányzata nemzetiségi önkormányzat esetés pedig az 
Áht.6/c.§ alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője, vagyis a jegyző, mint az 
önkormányzati hivatal vezetője. Az elkészített szabályzatot a Csépa Községi Önkormányzat, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
esetében a jegyzőnek kell aláírnia. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek viszont önálló szabályzatot kell alkotniuk a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával összhangban, melyet az adott 
költségvetési szerv vezetőjének kell aláírnia. 
Felelős:  Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4. Feladat: Az Ávr.13. §(2) bekezdése szerinti belső szabályzatok vonatkozásában az Ávr.13. 
§ (3b) bekezdés a) pontja szerint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az Ávr. 
13.§ (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével belső szabályzatiban rendelkezik 
az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön 
szabályzatot készít. 
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szerveknek viszont az Áht. 10. § (1) bekezdése és az 
Ávr. 13 § (2) bekezdése alapján önálló szabályzatot kell alkotniuk összhangban a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával. 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
5. Feladat: A Bkr. hatálya alá tartozó, valamint az egyéb szabályzatok tekintetében a 

költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az adott 
költségvetési szerv szabályzatait. 
 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
6. Feladat: A szabályzatot kiadó szerv vezetőjének az aláírása mellett a bélyegző 

lenyomatot is el kell helyeznie, mivel a szabályzat kiadmányozásra kerül. 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 
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Határidő: 2018. szeptember 30 
 

7. Feladat: Annak érdekében,hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályosan 
történjen, be kell tartani az Ávr. 52-60. § előírásait a pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás vonatkozásában. 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
8. Feladat: A gazdálkodási jogkörök vonatkozásában helyettes személyeket szükséges 

megjelölni. 
 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
9. Feladat: A pénzkezelési szabályzat keretében írásban ki kell jelölni a pénztárosi és a 

pénztárellenőri feladatokat ellátó személyeket és a helyetteseiket. Továbbá a 
pénztárellenőrzéseket dokumentálni kell. 
 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

10. Feladat: A Bkr.17. § (4) bekezdése szerint a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat átvezetni. 
Felelős: Dobainé Nagy Éva intézményvezető, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

II. Az időközi mérlegjelentések/ mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 47.§ (3) bekezdése alapján” Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít- ideértve az Nvt.8 
(7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is-, vagyonkezelésbe 
adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, 
értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Azonosítás alatt álló tételek között az Áhsz. 48. § (5) bekezdés szerint „az olyan 
befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell számolni, amelyek az 
alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés 
pillanatában végleges bevételi rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz 
szükséges feltételek hiánya miatt.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
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Határidő: 2018. szeptember 30 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A le nem vonható általános forgalmi adó egyéb ráfordítások (8435) közé történő 
átvezetése során eleget kell tenni az Áhsz.53. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint a (6) 
bekezdés g) pontjában előírtaknak. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell a 
terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását elvégezni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés e) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell az 
egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztését elszámolni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások 
vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.14. melléklete 
határozza meg. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013. NGM rendelet előírásait. (beruházások, 
felújítások, decemberi személyi juttatások) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: A 38/2013. NGM rendelet szerint a decemberi személyi juttatásokat és 
közterheit az adott év könyveiben ki kell mutatni és el kell határolni a pénzügyi számvitelben. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
11. Feladat: A Szt. 15 §(3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is 
megállapíthatónak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
12. Feladat: A számlák év végi kezelése során az NGM éves költségvetési beszámoló 
összeállításával kapcsolatos aktuális tájékoztatása szerint szükséges eljárni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
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Határidő: 2018. szeptember 30 
 
13. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52. §-60. § előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
III. Az időközi költségvetési jelentések/költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos 
intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 43. §(1) bekezdése szerint a követeléseket nyilvántartásba kell venni 
attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően 
esedékes követelésnek minősül. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 43. §-(5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges kötelezettségvállalásnak, más 
fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 53. §(1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
értékhatár alatti kötelezettségek könyvelésére vonatkozó eljárásrendet a belső 
szabályzatokban kell rögzíteni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Az Áhsz. 43 § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy a költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. A (7) 
bekezdés szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegét a teljesítés 
határnapjára, határidejére tekintettel, meg kell osztani a költségvetési évek között. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a nyilvántartási számlákhoz kapcsolódó részletező 
nyilvántartások vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az 
Áhsz. 14. melléklete határozza meg. (előirányzatok, kötelezettségvállalások, követelések) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatok módosításához, 
átcsoportosításához a költségvetési rendeletet módosítani kell negyedévenként, a képviselő-
testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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7. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013.NGM. rendelet előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat: A gazdasági események rögzítése során be kell tartani a 68/2013. NGM rendelet 
3. § (1), valamint a 6.§ (1) bekezdésekben előírtakat. (cofog) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: A Szt. 15. § (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52.§-60.§ előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 
Csépa, 2018. május 14. 
 
 
        Dobainé Nagy Éva 
        intézményvezető 
 
 
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 
Dobainé Nagy Éva Intézményvezető 

 ………………………………………………………. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző   

 ………………………………………………………. 
 
Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 

 ……………………………………………………….. 
 
Csépa, 2018. május…... 
 
 

VIII. Napirend 
Előterjesztés a Önkormányzati Konyha intézkedési tervének elfogadása 
 

 
Fialka György polgármester: Csépa Önkormányzati Konyha Vezetője a kincstári ellenőrzési 
jelentés intézményét érintő részét megismerte 
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Az intézkedési tervet a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe 
vételével Csépa Önkormányzati Konyhára vonatkozóan elkészítettük, melynek elfogadására 
kérem a T. Képviselő testületet! Az intézkedési tervet elfogadást követően a Kincstárnak is 
megküldjük. 
Megállapítom 6 igen szavazattal testület elfogadta az intézmény intézkedési tervét.  

 
316/2018. (V. 22.) határozat 

Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében végzett vizsgálat 
megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására Csépa Önkormányzati 
Konyhára vonatkozóan 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 
ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Csépa Önkormányzati Konyha 
ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős: Maródiné Erdősi Katalin ÖKM Konyha Vezetője 
      Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 

      Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 
Határidő:      2018. szeptember 30. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
   2./ Képviselő testület tagjai 
   3./ Maródiné Erdősi Katalin ÖKM Konyha Vezetője 
 

a 316/2018.(V. 22.) határozat 1. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 

szabályszerűségi ellenőrzése alapján 
 
Költségvetési szerv:  ÖNKORMÁNYZATI KONYHA 
PIR törzsszám:   577225 
 
I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

 
1. Feladat: A szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Az Áhsz.13§ (4a) bekezdése szerint „Jogszabály-módosítás 
esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
a szabályzatokon átvezetni.”. 

Továbbá a Szt.14. § (11) bekezdése szerint a számviteli politika annak keretében 
elkészítendő szabályzatokat érintő „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak 
hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”. 

 
Felelős: Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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2. Feladat: Az átdolgozott szabályzatokat minden érintett dolgozóval meg kell 
ismertetni, melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával kell igazolni. 
Célszerű a szabályzatot olyan időpontban megismertetni, hogy hatálybalépéskor már annak 
megfelelően járjanak el a dolgozók. 
 
Felelős: Felelős: Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
3. Feladat: A számviteli politika és annak részeként megalkotott szabályzatok elkészítéséért, 
módosításáért az Áhsz.31. § (1) bekezdés szerinti személyek felelősek, azaz a beszámolót 
készítő szerv vezetője, a helyi önkormányzata nemzetiségi önkormányzat esetés pedig az 
Áht.6/c.§ alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője, vagyis a jegyző, mint az 
önkormányzati hivatal vezetője. Az elkészített szabályzatot a Csépa Községi Önkormányzat, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
esetében a jegyzőnek kell aláírnia. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek viszont önálló szabályzatot kell alkotniuk a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával összhangban, melyet az adott 
költségvetési szerv vezetőjének kell aláírnia. 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4. Feladat: Az Ávr.13. §(2) bekezdése szerinti belső szabályzatok vonatkozásában az Ávr.13. 
§ (3b) bekezdés a) pontja szerint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az Ávr. 
13.§ (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével belső szabályzatiban rendelkezik 
az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön 
szabályzatot készít. 
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szerveknek viszont az Áht. 10. § (1) bekezdése és az 
Ávr. 13 § (2) bekezdése alapján önálló szabályzatot kell alkotniuk összhangban a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával. 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
5. Feladat: A Bkr. hatálya alá tartozó, valamint az egyéb szabályzatok tekintetében a 

költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az adott 
költségvetési szerv szabályzatait. 
 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
6. Feladat: A szabályzatot kiadó szerv vezetőjének az aláírása mellett a bélyegző 

lenyomatot is el kell helyeznie, mivel a szabályzat kiadmányozásra kerül. 
 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

7. Feladat: Annak érdekében,hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályosan 
történjen, be kell tartani az Ávr. 52-60. § előírásait a pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás vonatkozásában. 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 
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Határidő: 2018. szeptember 30 
 
8. Feladat: A gazdálkodási jogkörök vonatkozásában helyettes személyeket szükséges 

megjelölni. 
 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
9. Feladat: A pénzkezelési szabályzat keretében írásban ki kell jelölni a pénztárosi és a 

pénztárellenőri feladatokat ellátó személyeket és a helyetteseiket. Továbbá a 
pénztárellenőrzéseket dokumentálni kell. 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

10. Feladat: A Bkr.17. § (4) bekezdése szerint a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat átvezetni. 
Felelős:  Maródiné Erdősi Katalin önkormányzati konyha vezető, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

II. Az időközi mérlegjelentések/ mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 47.§ (3) bekezdése alapján” Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít- ideértve az Nvt.8 
(7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is-, vagyonkezelésbe 
adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, 
értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Azonosítás alatt álló tételek között az Áhsz. 48. § (5) bekezdés szerint „az olyan 
befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell számolni, amelyek az 
alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés 
pillanatában végleges bevételi rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz 
szükséges feltételek hiánya miatt.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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5. Feladat: A le nem vonható általános forgalmi adó egyéb ráfordítások (8435) közé történő 
átvezetése során eleget kell tenni az Áhsz.53. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint a (6) 
bekezdés g) pontjában előírtaknak. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell a 
terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását elvégezni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés e) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell az 
egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztését elszámolni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat:A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások 
vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.14. melléklete 
határozza meg. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013. NGM rendelet előírásait. (beruházások, 
felújítások, decemberi személyi juttatások) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: A 38/2013. NGM rendelet szerint a decemberi személyi juttatásokat és 
közterheit az adott év könyveiben ki kell mutatni és el kell határolni a pénzügyi számvitelben. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
11. Feladat: A Szt. 15 §(3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is 
megállapíthatónak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
12. Feladat: A számlák év végi kezelése során az NGM éves költségvetési beszámoló 
összeállításával kapcsolatos aktuális tájékoztatása szerint szükséges eljárni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
13. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52. §-60. § előírásait. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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III. Az időközi költségvetési jelentések/költségvetési jelentés 
elkészítésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 43. §(1) bekezdése szerint a követeléseket nyilvántartásba kell venni 
attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően 
esedékes követelésnek minősül. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 43. §-(5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges kötelezettségvállalásnak, más 
fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 53. §(1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
értékhatár alatti kötelezettségek könyvelésére vonatkozó eljárásrendet a belső 
szabályzatokban kell rögzíteni. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Az Áhsz. 43 § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy a költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. A (7) 
bekezdés szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegét a teljesítés 
határnapjára, határidejére tekintettel, meg kell osztani a költségvetési évek között. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a nyilvántartási számlákhoz kapcsolódó részletező 
nyilvántartások vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az 
Áhsz. 14. melléklete határozza meg. (előirányzatok, kötelezettségvállalások, követelések) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatok módosításához, 
átcsoportosításához a költségvetési rendeletet módosítani kell negyedévenként, a képviselő-
testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013.NGM. rendelet előírásait. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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8. Feladat: A gazdasági események rögzítése során be kell tartani a 68/2013. 
NGM rendelet 3. § (1), valamint a 6.§ (1) bekezdésekben előírtakat. (cofog) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: A Szt. 15. § (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52.§-60.§ előírásait. 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 
Csépa, 2018. május 14. 
 
 
        Maródiné Erdősi Katalin 
        intézményvezető 
 
 
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 
Maródiné Erdősi Katalin ökm konyha vezető   

………………………………………………………. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  

 ........................................................................................ 
 
Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző  

……………………………………………………….. 
 
 
Csépa, 2018. május…... 
 
 

IX. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda intézkedési tervének elfogadása 
 

 
Fialka György polgármester: A Vackor Művészeti Óvoda Vezetője a kincstári ellenőrzési 
jelentés intézményét érintő részét megismerte. 
 
Az intézkedési tervet a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
Vackor Művészeti Óvodára vonatkozóan elkészítettük, melynek elfogadására kérem a T. 
Képviselő testületet! Az intézkedési tervet elfogadást követően a Kincstárnak is megküldjük. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta az intézmény intézkedési tervét. 
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317/2018. (V. 22.) határozat 
Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében végzett vizsgálat 
megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására Vackor Művészeti Óvodára 
vonatkozóan 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 
ellenőrzési jelentésének tervezetét elfogadja és jóváhagyja Vackor Művészeti Óvoda 
ellenőrzött szerv részére a jogszabályi hivatkozások és megállapítások figyelembe vételével 
elkészített jelen határozat 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős:  Havrilla Sándorné óvodavezető 
      Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
      Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
 
Erről értesül: 1./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatóság 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Havrilla Sándorné intézményvezető 
 

a 317/2018.(V. 22.) határozat 1. sz. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
a Magyar Államkincstár 444/2017. számú 

szabályszerűségi ellenőrzése alapján 
 
Költségvetési szerv:  Vackor Művészeti Óvoda 
PIR törzsszám:   809364 
 
I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

1. Feladat: A szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljenek. Az Áhsz.13§ (4a) bekezdése szerint „Jogszabály-módosítás 
esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell 
a szabályzatokon átvezetni.”. 

Továbbá a Szt.14. § (11) bekezdése szerint a számviteli politika annak keretében 
elkészítendő szabályzatokat érintő „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak 
hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni”. 
 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
2. Feladat: Az átdolgozott szabályzatokat minden érintett dolgozóval meg kell ismertetni, 

melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával kell igazolni. Célszerű a 
szabályzatot olyan időpontban megismertetni, hogy hatálybalépéskor már annak megfelelően 
járjanak el a dolgozók. 
Felelős: Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
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3. Feladat: A számviteli politika és annak részeként megalkotott szabályzatok 
elkészítéséért, módosításáért az Áhsz.31. § (1) bekezdés szerinti személyek felelősek, azaz a 
beszámolót készítő szerv vezetője, a helyi önkormányzata nemzetiségi önkormányzat esetés 
pedig az Áht.6/c.§ alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője, vagyis a jegyző, 
mint az önkormányzati hivatal vezetője. Az elkészített szabályzatot a Csépa Községi 
Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal esetében a jegyzőnek kell aláírnia. 
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek viszont önálló szabályzatot kell alkotniuk a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával összhangban, melyet az adott 
költségvetési szerv vezetőjének kell aláírnia. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

4. Feladat: Az Ávr.13. §(2) bekezdése szerinti belső szabályzatok vonatkozásában az Ávr.13. 
§ (3b) bekezdés a) pontja szerint a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az Ávr. 
13.§ (2) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével belső szabályzatiban rendelkezik 
az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól, vagy ezekről külön 
szabályzatot készít. 
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó szerveknek viszont az Áht. 10. § (1) bekezdése és az 
Ávr. 13 § (2) bekezdése alapján önálló szabályzatot kell alkotniuk összhangban a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatával. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
5. Feladat: A Bkr. hatálya alá tartozó, valamint az egyéb szabályzatok tekintetében a 

költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az adott 
költségvetési szerv szabályzatait. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
6. Feladat: A szabályzatot kiadó szerv vezetőjének az aláírása mellett a bélyegző 

lenyomatot is el kell helyeznie, mivel a szabályzat kiadmányozásra kerül. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

7. Feladat: Annak érdekében,hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályosan 
történjen, be kell tartani az Ávr. 52-60. § előírásait a pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás vonatkozásában. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
8. Feladat: A gazdálkodási jogkörök vonatkozásában helyettes személyeket szükséges 

megjelölni. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 
9. Feladat: A pénzkezelési szabályzat keretében írásban ki kell jelölni a pénztárosi és a 

pénztárellenőri feladatokat ellátó személyeket és a helyetteseiket. Továbbá a 
pénztárellenőrzéseket dokumentálni kell. 
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Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 

10. Feladat: A Bkr.17. § (4) bekezdése szerint a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat átvezetni. 
Felelős: Havrilla Sándorné Óvodavezető, Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30 
 

II. Az időközi mérlegjelentések/ mérleg ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 47.§ (3) bekezdése alapján” Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít- ideértve az Nvt.8 
(7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást is-, vagyonkezelésbe 
adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, 
értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó 
értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.” 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Azonosítás alatt álló tételek között az Áhsz. 48. § (5) bekezdés szerint „az olyan 
befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell számolni, amelyek az 
alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés 
pillanatában végleges bevételi rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz 
szükséges feltételek hiánya miatt.” 

Felelős:  Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A le nem vonható általános forgalmi adó egyéb ráfordítások (8435) közé történő 
átvezetése során eleget kell tenni az Áhsz.53. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint a (6) 
bekezdés g) pontjában előírtaknak. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés d) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell a 
terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását elvégezni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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7. Feladat: Az Áhsz.53.§ (6) bekezdés e) pontja szerint a negyedéves zárlat keretében kell az 
egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztését elszámolni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat:A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások 
vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.14. melléklete 
határozza meg. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013. NGM rendelet előírásait. (beruházások, 
felújítások, decemberi személyi juttatások) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
10. Feladat: A 38/2013. NGM rendelet szerint a decemberi személyi juttatásokat és 
közterheit az adott év könyveiben ki kell mutatni és el kell határolni a pénzügyi számvitelben. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
11. Feladat: A Szt. 15 §(3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is 
megállapíthatónak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
12. Feladat: A számlák év végi kezelése során az NGM éves költségvetési beszámoló 
összeállításával kapcsolatos aktuális tájékoztatása szerint szükséges eljárni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
13. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52. §-60. § előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
III. Az időközi költségvetési jelentések/költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos 
intézkedések: 
 
1. Feladat: Az Áhsz. 43. §(1) bekezdése szerint a követeléseket nyilvántartásba kell venni 
attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően 
esedékes követelésnek minősül. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
2. Feladat: Az Áhsz. 43. §-(5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges kötelezettségvállalásnak, más 
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fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 53. §(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott értékhatár alatti kötelezettségek könyvelésére vonatkozó eljárásrendet a belső 
szabályzatokban kell rögzíteni. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
3. Feladat: Az Áhsz. 43 § (5) bekezdése szerint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba 
kell venni attól függően, hogy a költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül. A (7) 
bekezdés szerint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegét a teljesítés 
határnapjára, határidejére tekintettel, meg kell osztani a költségvetési évek között. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
4. Feladat: Az Áhsz. 51. § előírja az egységes számlakeret és számlarend használatát. Az 
egységes számlakeret a Kormányrendelet 16. mellékletében található, melyet alkalmazni kell 
a könyvvezetés során. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
5. Feladat: A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztottsága 
érdekében gondoskodni kell a nyilvántartási számlákhoz kapcsolódó részletező 
nyilvántartások vezetéséről. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az 
Áhsz. 14. melléklete határozza meg. (előirányzatok, kötelezettségvállalások, követelések) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
6. Feladat: Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatok módosításához, 
átcsoportosításához a költségvetési rendeletet módosítani kell negyedévenként, a képviselő-
testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
7. Feladat: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 
könyvelése során alkalmazni kell a 38/2013.NGM. rendelet előírásait. 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
8. Feladat: A gazdasági események rögzítése során be kell tartani a 68/2013. NGM rendelet 
3. § (1), valamint a 6.§ (1) bekezdésekben előírtakat. (cofog) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 

 
9. Feladat: A Szt. 15. § (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban 
szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. (a valódiság elve) 

Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
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10. Feladat: Az utalványok előállítása során be kell tartani az Ávr. 52.§-60.§ előírásait. 
Felelős: Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
Határidő: 2018. szeptember 30 
 
Csépa, 2018. május 14. 
 
 
        Havrilla Sándorné 
        intézményvezető 
 
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem: 
 

Havrilla Sándorné Óvodavezető   
………………………………………………………. 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző    
............................................................................ 
 
Molnárné Zámbó Edina számviteli ügyintéző 
……………………………………………………….. 

 
Csépa, 2018. május…... 

 
 

X. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat 
módosításáról 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 60 millióval emelkedett a költségvetési és kiadási 
főösszeg. Emelkedtek a működési célú támogatások. A művelődési ház pályázat 38 millió 
forint átvezetését engedélyezték, a személyi juttatásoknak, kompenzációnak az ágazati 
pótlékok beépítésre kerültek. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot. 
 
Fialka György polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kimutatás 
áttanulmányozása után az önkormányzat IV. negyedévi előirányzat módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot önkormányzati rendelete megalkotására. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  1/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 
 
 
 

532 261 E Ft Költségvetési bevétellel 
532 261 E Ft Költségvetési kiadással 
           0 E Ft 
           0 E Ft 
           0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
- ebből működési 
Felhalmozási (többlet) 

 
állapítja meg.” 
 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
 

3. § 
 
 

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
 

Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester jegyző 

 
(táblázatok csatolva anyaghoz) 
 
XI. Napirend 
 
Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 
2017. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot. 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető: az állami finanszírozásból az intézmények ki 
tudnak jönni. Az Egyesített Szociális Intézményhez 20 milliót kellett hozzátenni, de ez évtől 
az ő helyzete is rendeződni fog. 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 29 090 
E Ft volt, még 2017. december 31-i záró pénzkészlet   158 088 E Ft. 

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi 
évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. 
Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.  

 

Fialka György polgármester: kérdés, vélemény van-e amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet 
a zárszámadásról elfogadásra javaslom. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal  a testület 
elfogadta az előterjesztést. 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7/2018. (V.23.) rendelet 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

A Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  91. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

 

2. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását: 

       562 517 E Ft bevétellel 

       396 384 E Ft kiadással 

        166 133 E Ft maradvánnyal  

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-
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testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az.2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) Az államigazgatási feladatok mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi. 

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.     

  

(3) Az Önkormányzat 2017. évi létszámot a 9. melléklet részletezi.       

 

4. § 

 (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások mértékét a 1. számú függelék szerint 
határozza meg. 

(2)  A céljelleggel juttatott támogatások összegét a 2. számú függelékben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

(3) A likviditási tervet a 3. számú függelék szerint állapította meg. 

(4) A középtávú tervek mérlegét a 4. számú függelék szerint állapítja meg. 

5. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

6. § 
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A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi 
költségvetés végrehajtása során 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 

 Polgármester jegyző 

  

 

XII. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának 2017. évi szabadon felhasználható költségvetési 

maradványáról 
 

Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta az önkormányzat évek óta 
sok pályázatot megpályáz, ennek keretében az a javaslat, 3-4 millió tartalékalap maradjon 
olyan pályázati célra, ahol önerő kell. Esetleg arra kell még gondolni, hogy a fogorvosi 
rendelőnél önerőre lesz-e szükség? 
 
Fialka György polgármester: A javaslat legyen teljes, az eredeti költségvetést vegyük elő, az 
megtervezett egy tartalékot, 5 millió forintot, ezek a számadatok ezt nem érintik. 
Amennyiben nincs több kérdés, és hozzászólás, a határozati javaslatot elfogadásra javaslom. 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
318 /20 18 .  (V.22.) határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2017. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványáról   
 
A Képviselő-testület a 2017 évi szabadon felhasználható költségvetési maradványát 
felhasználását 2018 évben az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 150.673 E. Ft, az alábbi feladatokra 
vonatkozóan: 

0. havi finanszírozás         6.776 E Ft 
2017. évről áthúzódó közfoglalkoztatás      8.483 E Ft 
Művelődési ház felújítása      98.000 E Ft 
Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás+önerő             772 E Ft 
Műv.ház Eszközfejlesztő pályázat(maradvány)            5 E Ft 
Háziorvosi szolgálat tetőfelújítás(maradvány)     1.512 E Ft 
Surányi Lajos egészségház felújítása    24.996 E Ft 
Surányi Lajos egészségház felújítása önerő     1.316 E Ft 
Bácsvíz             3.815 E Ft 
Idegen bevétel            278 E Ft 
Település rendezési terv        1.600 E Ft 
2015. évi elsz.szárm. visszafiz.köt.                   620 E Ft 
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2016. évi elsz.szárm. visszafiz.köt.      2.500 E Ft 

 

Az önkormányzat szabad pénzmaradványa 15.460 E. Ft, melynek felhasználását a 
következő: 

 
- A képviselő-testület a maradvány terhére 8.000 E Ft-ot biztosít a 2018. évi 

külterületi útfelújítás pályázati önerejére. 
 

- A képviselő-testület a maradvány terhére 2.000 E Ft-ot biztosít a 2018. évi 
önkormányzati közüzemi díjak teljesítésére. 
 

- A képviselő-testület a maradvány terhére 5.460 E Ft-ot biztosít 
Sportegyesület részére melyből 1.330 E Ft-ot pályázati önerőként, 4.130 E Ft-
ot működési támogatásként biztosít. 

 
 

Értesülnek: 
 Képviselő-testület tagjai 
 Fialka György polgármester  
 Dr.Hoffmann Zsolt jegyző 
 KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
 KKÖH. Számviteli Osztály 

 
 
 
 
 
 
XIII. Napirend 
Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának 
igénylése 
 
Fialka György polgármester: a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására teszek 
javaslatot. A múlt évben olyan jellegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyet 
jogtalannak érzek, és sért bennünket. A minisztériummal tárgyalnunk kell e témában. Saját 
erőből képtelenek vagyunk megoldani a fizetési kötelezettséget. Kérem, aki jóváhagyja a 
határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a 
javaslatot a testület. 

319/2018. (V.22.) határozat 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján 
történő igényléséről 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet III. Helyi Önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai I. működési célú támogatások 10. pontja alapján települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása jogcím szerinti 
támogatási igényt nyújt be. 

 
Határidő:  2018.június 15.  
Felelős:    Fialka György  polgármester 
                Molnárné Zámbó Edina pénzügyi ügyintéző 
 
Erről értesül: 
1/ KKÖH Pénzügyi Osztálya 
2/ KKÖH Jegyzője 
3/ Képviselő-testület 
 

XIV. Napirend 
Előterjesztés az élelmezésvezető és önkormányzati konyhavezető munkakör betöltésére 
pályázat kiírás elbírálására 
 
Fialka György polgármester: Egy pályázó pénteken volt a konyhán, különböző 
megjegyzéseket tett, kérem erről tájékoztatásunkat. 
 
Maródiné Erdősi Katalin konyhavezető. Pénteken egy pályázó konkrét megjegyzéseket tett, 
hogyan működnek a dolgok. A festés, az étlap összeállítás kifogásolásra kerül, időseknek 
meleg vacsora bevezetése lépcsőzetes munkakezdéssel volt a téma. Én a gyerekeknek 
hajnalban megkenem a szendvicset, ő azt mondta, ezt ne is képzeljem. A normatívát is 
rugdosni kell felfele. Részletesebben az elmondottakról Polgármester Urat tájékoztattam. 
 
Fialka György polgármester: mivel személyes jellegű kijelentések is elhangzottak, ezért 
javaslom a pályázat elbírálását zárt ülésen tárgyaljuk. Megállapítom a képviselők 6 igen 
szavazattal jóváhagyták a javaslatot. 
 

320/2018.(V.22.) határozat 
Az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői pályázat elbírálásáról 

 
Csépa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az élelmezésvezetői pályázatot zárt 
ülésen bírálja el, mivel a pályázatot benyújtók nem járultak hozzá személyes adatai nyílt 
ülésen való tárgyalásához. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
 
 
XV. Napirend 

Tájékoztató 2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamáról 
Berényi Veronika kirendeltségvezető:. A nyári szünidei étkezést idén is meg kell szervezni. 
43 napot javaslok a konyhának szüksége van a tisztasági meszelésre és a dolgozók 
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szabadságolását is így tudja megoldani. A szülő kérelmére legalább 43 legfeljebb 55 
munkanapon kell a nyári szünidőben biztosítani a déli meleg főétkezést.  

 
Fialka György polgármester: Fentiekre tekintettel javaslom, hogy jelen előterjesztés kapcsán a 
2018. évi nyári szünidei gyermekétkezést, az Önkormányzat 43 munkanapon biztosítsa. 
Megállapítom a testület 6 igen szavazattal jóváhagyta a szünidei étkeztetésre vonatkozó 
előterjesztést és határozati javaslatot. 
 
321/2018 (V.22.) határozat  
a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamáról 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a hátrányos helyzetű 
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek (5hónapos kortól 18 éves korig) részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik 
nem rendelkeznek intézményi-bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói-jogviszonnyal 2018. évi 
nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamát 43 munkanapon keresztül biztosítja. 
 
Erről értesül:    1 /Önkormányzati Konyha Csépa 
    2./ Képviselő testület tagjai 
    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 
 
XVI. Napirend 
Egyebek 

a.) Csapatverseny támogatásáról 

Fialka György polgármester: a négyes csapatverseny „Final Four” az idei évben is 
megrendezésre kerül. Négy község horgász csapata méri össze tudását, a tartalék alap terhére 
támogatási javaslatot teszek. A település nagyságrendjének megfelelő a mértéke.  

A múlt évben 50.000 Ft volt a csépai támogatás. Kérem, támogatási szerződés kötésével a 
támogatáshoz ugyanilyen mértékben szíveskedjenek hozzájárulni! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a javaslatot. 

 
322/2018 (V.22.) határozat  
tiszazugi horgászverseny megrendezésének támogatásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2018. évben is támogatja a települések 
közötti "Final Four” horgászversenyt 50.000 Ft-tal  

A támogatási összeg felvételére Berényi József Kinizsi HE vezetőségi tag jogosult. 

A támogatást a Képviselő testület az általános tartalék terhére biztosítja.. 

Erről értesül: 1/ Képviselő testület tagjai 

  2./ Kinizsi Horgász Egyesület 

b.) árvízi emléktúra 
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Fialka György polgármester: az árvízi emléktúra szervezésével kapcsolatos 
beadványában Pigniczki Árpád képviselő úr a túra időpontjának 2018. június 30-at jelölte 
meg.  

Felkérem képviselő urat a túra szervezésével kapcsolatos előkészületeket tegye meg, és a 
Környezet – és Közrendvédelmi Bizottsággal együtt keressék meg a túra útvonallal érintett 
településeket is. 

Kérem az időpont jóváhagyását, és a felkérés nyugtázását! Megállapítom a testület 6 igen 
szavazattal elfogadta a javaslatot. 

323/2018 (V.22.) határozat  
árvízi emléktúra megrendezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az árvízi emléktúra időpontját 
2018. június 30. 
 
A szervezési feladatok ellátásával Pigniczki Árpád képviselő urat bízza meg.  
Felkéri hogy a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottsággal közösen keressék fel a túra 
útvonallal érintett településeket a rendezvény propagálása és sikeres lebonyolítása érdekében. 
 
Erről értesül:  1./ Pigniczki Árpád képviselő 
   2/ Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság Csépa 
   3./ Képviselő-testület tagjai 

 
c.) lakásbérleti kérelem 

 
Fialka György polgármester: Rostás Viktória keresett meg, lakhatási gondjai vannak, és 
bérleményhez szeretne jutni.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: csak megvásárlásra tudunk házat ajánlati, bérleti 
szerződést ne kössünk. 
 
Fialka György polgármester: egyetértek vele, lassan el kell adni az ingatlanokat, a 
bérbeadásról rossz tapasztalataink vannak. Aki egyetért azzal, hogy vásárlási ajánlat tételére 
kérjük fel kérelmezőt, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 

324/2018 (V.22.) határozat  
Rostás Viktória lakásbérleti kérelme 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Rostás Viktória csépai 

lakost, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant nem kíván bérbe adni. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében vételi ajánlatot fogad be a 
testület. 
 
Erről értesül:  1./ Rostás Viktória Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai 
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d.) önkormányzati ingatlan udvarán tárolás 
 
Fialka György polgármester: a régi TSZ épület területén elhelyezkedő Csépa, Rákóczi u. 85. 
szám alatt ingatlan és a a tégylagyár területén elhelyezkedő 312/3 hrsz-ú  ingatlan 
önkormányzati tulajdont képez. Az udvaron őrzött tárolásra jelentkezett igény, melyre 
díjfizetési javaslatot készítettünk. Őrzött területen teher és különleges jármű, konténer építési 
unkával kapcsolatos építőanyag tárolására javaslom, 500 Ft/m2/nap díj megállapítását. Külön 
határozatban kell döntenünk, rendeletünk a közterületen lévő dolgok tárolására és 
elhelyezésére vonatkozik. 
Van-e kérdés, más javaslat? Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezzék 
egyetértésüket. Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 
 

325/2018 (V.22.) határozat  
önkormányzati ingatlan udvarán tárolásról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa, Rákóczi u. 85. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan területén valamint a Csépa, hrsz. 312-ú ingatlan 
területén tárolt, elhelyezett tárgyakra az alábbi díjtételt állapítja meg: 
Őrzött területen teher és különleges jármű, konténer építési munkával kapcsolatos építőanyag 
tárolása: 500 Ft/m2/nap. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
Fialka György polgármester: előző ülésen nem döntöttünk az önkormányzati tulajdonú Csépa, 
Béke u. 167/a szám ingatlan eladásáról. Javaslom a döntésünk zárt ülésen hozzuk meg. 
Megállapítom, a testület  6 igen szavazattal jóváhagyta a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
326/2018.(V.22.) határozat 
önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról 
 
Csépa Község Önkormányzata vagyonával való rendelkezés tárgyában zárt ülésen tárgyalja a 
Csépa, Béke u. 167/a szám alatti ingatlan adásvételével kapcsolatos beadványt. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
Varjasi Ferenc képviselő: ebben az évben településünkre hány család jelentkezett be? Sok 
embert látunk, ne tudjuk kik ők, be vannak-e jelentkezve. Valamilyen kimutatást szeretnék 
következő ülésre.  
 
Fialka György polgármester: nincs akadálya annak, hogy a kimutatást elkészítsük. 
 
Bíró József műv. Ház vez. A falunap rendezvény megtartásának az idén is a művelődési ház 
környékét tartanám ideálisnak. Minden funkció gyakorlati szempontból jó volt. Döntenünk 
kell, hogy lesz-e főzés pl. A falunap időpontja 2018.07.07. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: nem tartom kegyeletsértésnek, hogy a temető mellett van, 
jó helyszínnek tartottam.  
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Szabó Károlyné képviselő: árnyékosabb, jobb hely, mint a focipálya. 
 
Fialka György polgármester: én a többséghez fogok alkalmazkodni, ha a sportpályán akarják 
rendezni nem zárkózom el tőle, főzés az lehet. 
 
Fialka György polgármester: a Hősök Napja megünneplése községi rendezvény, javaslom a 
június 2. szombat napot. Az ünnepi beszédre Antal András diakónust kértük fel. Kérem ennek 
jóváhagyását! Megállapítom 6 igennel jóváhagyta a testület, a szervezést megkezdésére 
felkérjük az illetékeseket. 
 

327/2018 (V.22.) határozat  
Hősök Napja megrendezéséről   
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete döntése értelmében a Hősök Napja 
megrendezésének időpontja 2018. június 2. 17 óra. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

Szabó Károlyné képviselő: a fogorvosi rendelés várhatóan mikor indul? 

Fialka György polgármester: a rossz gép leszerelése és az új gép felszerelése elhúzódik. 
Amennyiben nincs több hozzászólás a mai nyílt ülésünket bezárom.  

 

Kmf. 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
Polgármester      jegyző 

 


