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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. január 17-én megtartott nyílt ülésén Csépa  
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
Szabó Károlyné  képviselő 
Havrilla Sándorné  alpolgármester 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol van:  Varjasi Ferenc   képviselő  
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Varjasi Ferenc és Szabó Károlyné képviselő munkahelyi 
elfoglaltság miatt távol van. Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi 
javaslatot a testület. 
 
1/2019.(I.17.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. január 17-ei ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: december 12 után helyszíni bejárással a gamesz 
gépbérleménnyel kapcsolatban tárgyalást folytattam két alkalommal, a költségvetésbe 
kerültek az összegek. A karácsonyi csomagosztás lezajlott, és a karácsonyi rendezvényeink is 
a sikeresek voltak.  
Januárban a művelődési ház belső csinosítása folyik, a felújításból eredő rongálást a gamesz 
elkezdi felújítani. Ezzel párhuzamosan folyik azon székek felújítása, ami a bérletbe adáskor 
megrongálódtak, bordó huzatot kapnak. A traktor beszerzés ügyében elfogadták azt a típust, 
amely magyar piacon is beszerezhető.  
Tegnap a magyar falu fejlesztési program 2 fordulós ülésén vettem részt. Kétpón és a szolnoki 
városházán. A program különböző célterületeket célzott meg, az orvosi rendelő felújítás, 
művelődési ház, óvoda felújítás amire pénz van, de mi ezt már megcsináltuk. Kicsi pénz van a 
belterületi utak, járdák építésére, képzési programra. A járdák építésénél csak annyi, hogy az 
anyagot fedezné, a munkaerőt a lakosságnak kell adni. Az orvosi rendelőbe fogorvosi 
műszerek beszerzésére pályázhatunk pénzt, úgy érzem. 3 milliót pályázni és 3 milliót 
hozzátenni. 



3 
 

Amikor a pályázat megnyílik, 60 napon belül elbírálásra kerül. 
Végezetül az önkormányzat pénzügyi helyzetéről néhány gondolatot mondott el.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: utak felújítása településen belülire vonatkozik? 
 
Fialka György polgármester: igen, de 3 milliárd van az egész országra. 
 
Szabó Károlyné képviselő: szolgálati lakások építése, vagy tatarozása is lehetséges pályázati 
cél? 
 
Fialka György polgármester: a tatarozás feladathoz van kötve, a szolgáltatást végző 
személyekkel pl. orvos, jegyző, körzeti megbízott, megállapodást kell kötni, hogy itt fog 
lakni, és dolgozni. 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a polgármesteri 
tájékoztatót. Megállapítom, 5 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 
 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete 

 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottság véleményezte, módosítást is javasolt az 
anyagban. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü biz elnök: három sarkalatos pontot szeretnék inteni. 
Nagyon részletes az anyag, jól áttekinthető, kezelhető. Köszönöm az elkészítőknek. 

1. A fogorvosi rendelő működése egyik kérdésünk, hogyan lehetne ezért tenni, hogy 
helyi szolgáltatással működjön? Tiszakürti rendeléssel a falu lakossága 
tömegközlekedéssel nem tudja megközelíteni. 

Ezért a fogorvosi rendelő felszerelését, kialakítását szeretnénk szorgalmazni. Javasoljuk, hogy 
a költségvetésben különítsünk el összeget, amely lehetővé teszi a rendelő felújítását! 

2. A civil szervezetek beszámolóját elfogadtuk, tartalmas volt, létjogosultságuk van. A 
civil szervezetek számánál mérlegeljük, milyen létszámmal működnek, a támogatás 
mértékére nagyon megnőtt a benyújtott igény!  

Továbbra is figyelembe kell venni, hogy tartalék maradjon a pályázatokra. A támogatási 
összegekre volt javaslatunk. 

3. Az óvoda létszámával kapcsolatosan volt kérdésünk, a tényleges létszám 3 segítő, és 
6,7 óvónő? 

Az anyagot továbbtárgyalásra alkalmasnak tartjuk. 
 
Fialka György polgármester: felmerült a fogorvosi rendelő felszerelésére honnan különítsünk 
el pénzt? Aki készíti, a forrást  saját magától nem találhatja ki.  
Az óvodai kötelező bérkifizetések vonatkozásában 2 negyven éves jubileumi pénzt kell 
elszámolni, akkor is 6,5 millió hiányzik, a költségvetésbe nincs benne. Képviselő úrral is 
beszéltem a témában. Ezért az óvoda nem tudta véglegesen elkészíteni a költségvetését.  
A költségvetési javaslatunkat egy hónapon belül át kell dolgozni. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzmaradvány feladattal nem terhelt összegét mire 
használhatjuk fel? 
(Havrilla Sándorné alpolgármester megérkezett) 
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Fialka György polgármester: bármire, legkésőbb május 30-ig kell róla dönteni. Ezt „0” 
tartalékkal tegyük oda az orvosi eszközök beszerzésére. Alpolgármester asszony megérkezett, 
megállapítom, a szavazásra jogosultak száma 6 fő. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: olyat nem lehet csinálni, hogy ne legyen tartalék.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a tavalyi adóbevételt meg kell nézni, ahhoz kell alakítani a 
kiadásokat. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: az óvodánál nagyban megnöveli a költségvetést, hogy 
2019. évben két dolgozónk is jubileumi jutalmat kap, az egyik 25 éveset, a másik 40 éveset. 
Így dologi kiadásokra egész évre 1,5 millió forint marad. Amiből a több mint 80 óvodáskorú 
gyermeket ellátó intézmény nem fog tudni működni. Mindenféleképpen kérném, hogy 
önkormányzati támogatást biztosítsunk az intézménynek! 
 
Fialka György polgármester: a fenti problémával megkerestem Boldog István képviselő urat 
is, mert ez egy speciális helyzet, erre nem vagyunk felkészülve. Felkértem az 
intézményvezetőt, hogy egy kimutatást készítsen, melyet eljuttattam a képviselő úr részére.  
Első nekifutásból a testület elfogadja-e a 2019. évi költségvetési tervezetet? Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a költségvetés tervezetet és 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
 
2/2018.(I.17.) határozat 
Költségvetési rendelet-tervezet továbbtárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-rendelet tervezetét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

III. Napirend 
Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2018. évi támogatás felhasználásáról beszámoló 
 

Kovácsné Németh Mária képviselő pb.biz. elnök: tavaly ugyanilyenkor elmondtam, hogy jó, 
hogy működnek a szervezetek a községben, egyre több és aktívabb, korosztálytól függetlenül. 
Addig él a kistelepülés, amíg a hivatal működik, ahol a civil szervezetek tagjai a falu 
eseményein részt vesznek. Javaslom, lehetőség szerint támogassuk a szervezeteket. A 
bizottsági ülésen az alábbi javaslat hangzott el: 
Sportegyesület: 3.290 e Ft 
Polgárőrség:       150 e Ft 
Alapítvány Csépa Községért: 110 e Ft 
Mosoly Klub: 50 e Ft 
Sárkányhajó: 60 e Ft 
Tiszazugi Természetbarátok 200 e FT 
Hagyományőrző Egyesület: 200 e Ft 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Mielőtt a beszámolót elfogadnánk, az Alapítvány 
Csépa Községért érkezett megkeresés 1.310.000 Ft támogatást adott az önkormányzat, 100 e 
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forintot a kerékpártúrára kellett volna költeni, ez nem valósult meg. A falunapra 1,5 milliót 
költöttek, ezt a 100 e forintot is a falunapi  elszámolásba szeretnék bevenni. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a kerékpártúra önköltséges volt, nem is adott le számlát.  
 
Fialka György polgármester: az alapítványnak megszavaztuk az összeget, az rendelkezésére 
állt. 
 
Szelei Ferencné: Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének Elnöke: azért kértem 
szót pályázati kérelmemben magas összeg jött ki. Az elmúlt időszakban nem egyedül 
készítettem a pályázatot és volt néhány olyan beszélgetés, amely arra bátorított, hogy tegyem 
meg. 20.000 Ft/fő támogatási összegben gondolkodtunk. Polgármester úr is arra bátorított, 
hogy merjünk nagyot álmodni!  
A Katedra nyelviskolával tárgyában vagyunk, ingyenes számítógépes képzés céljából. 
Gyimesbükkre szerettünk volna elmenni, az atya is szervez utazást. Sokan jelezték, hogy 
elmennének. 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzat amikor a civil szervezetek támogatásáról dönt, 
külön feladat végrehajtásához nyújt támogatást. Közszolgáltatásra vonatkoznak, arra a célra, 
hogy elmegyek kirándulni, az nem közszolgáltatás. Valamilyen cél végrehajtásához 
rendelkezik valamennyi önerővel például, és annak kiegészítésére kér támogatást. A közügy 
nem személyek igényeit szolgálja. 
Aki elfogadja a civil szervezetek 2018. évi elszámolását, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom, a képviselő testület egyhangúlag elfogadta a támogatás elszámolását 6 igen 
szavazattal. 

 
3/2019.(I.17.) határozat 
civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a civil 
szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló elszámolását, a 2019. évi támogatás mértékéről a 
2019-es költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  

A testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a 
támogatási összegeket építse bele. 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 
    2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: megkérdezem a testület hozzájárul-e hogy a kerékpártúra 
összege a 100000 ft átcsoportosításra kerüljön a falunapi költségekbe a Csépa Községért 
alapítvány támogatási összegének elszámolásához. 
Megállapítom a testület 6 igen szavazattal hozzájárult a támogatási összeg 
átcsoportosításához. 
 
4/2019. (I.17.) határozat 
kerékpártúra összegének átcsoportosításáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja az Alapítvány Csépa Községért 
kérelmét és hozzájárul, hogy a kerékpártúrára elkülönített  100.000 Ft a falunapi elszámolásba 
átcsoportosításra kerüljön. 
 
Erről értesül: 1./ Alapítvány Csépa Községért Elnöke Kiss Magdolna 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3./ Képviselő testület tagjai 
 
 

IV. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 

 
Dr. Hoffman Zsolt jegyző: az előttünk lévő anyag a Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, ez élő megállapodás, azonban ezt minden év 01.30-ig felül kell vizsgálni. A 
számviteli tartalmat finomítottuk, a gazdálkodásuk lett vizsgálva. 
 
Fialka György polgármester: van-e hozzászólás, az együttműködési megállapodást a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a mi önkormányzatunknak is jóvá kell hagynia. Kérem, 
amennyiben jóváhagyják az együttműködési megállapodást, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a megállapodást. 
 
 

5/2019.(I.17.) határozat  
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

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

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

 
 
 
5/2019.(I.17.) önkormányzati határozat melléklete 

 
 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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amely létrejött egyrészt Csépa Község Önkormányzata 5475 Csépa, Rákóczi u. 24, (képviseli: 
Fialka György polgármester), másrészt a  Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5475 
Csépa, Rákóczi utca 24. (képviseli: Kolompár Gusztáv elnök) között az alábbiak szerint: 
A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról 
szóló 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet alapján kötik. 
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes 
szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A 
szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának 
eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, 
valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény,  
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására 

kiadott 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak 

figyelembevételével történt. 
 
 
 
 
 

I.  Általános rendelkezések 
 

1. Felek megállapodnak, hogy a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 
RNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KKÖH) segítségével írásba foglalja.  

        
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Nemzeti Jogszabálytárba 

történő megküldéséről a KKÖH gondoskodik. 
 
3. A Csépa Községi Önkormányzat a RNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket, a Rákóczi u. 24. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül a 
feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel, ingyenesen biztosítja igény 
szerint, de havonta legalább 16 órában.  
 

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

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

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

 
6. A KKÖH ellátja a RNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a 

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

 
 

II. Gazdálkodás 
 

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal 
történő kapcsolattartásra a KKÖH kirendeltség vezetőjét jelöli ki. 
Az RNÖ kérésére a jegyző - a KKÖH munkatársán keresztül - készíti elő a költségvetési 
határozat tervezetét, amelyet az RNÖ elnöke terjeszt az RNÖ testülete elé. 
Az RNÖ elnöke a KKÖH által előkészített költségvetési határozat-tervezetet február 15-éig, ha 
a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. 
Az RNÖ a képviselő testület által jóváhagyott éves költségvetésről, az államháztartás 
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít a KKÖH megbízott 
munkatársán keresztül. 
A Csépa Községi Önkormányzat az RNÖ költségvetési határozata törvényességéért, bevételi 
és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás 
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 
 
 
 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

Ha az RNÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve 
kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves 
költségvetésének előirányzatát. A testület a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 
a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző - a KKÖH munkatársán 
keresztül - készíti elő. 

 

 3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 

 
3.1. A költségvetés végrehajtása: Az RNÖ könyvvezetésével, költségvetési információ 
szolgáltatással kapcsolatos feladatait a KKÖH látja el. Az RNÖ gazdálkodásának 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a KKÖH látja el az 1. melléklet szerint. 

 
3.2. Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzeti önkormányzati 
képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget 
vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló  fel nem használt előirányzat 
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és 
kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 
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3.3. Utalványozás: Utalványozásra a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott helyi 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás 
visszavonása minden esetben csak írásban történhet. 

Utalványozni minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
Nem kell utalványozni az Avr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

 
3.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi 
ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt 
kötelezettség esetén a KKÖH gazdasági vezetője illetve az általa kijelölt ügyintéző írásban 
jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon 
személy nem végezheti. 
 
3.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a KKÖH munkatársa írásban jogosult végezni. 
 
4. A nemzetiségi önkormányzat számlái 
 
A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által 
választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a KKÖH 
végzi.  

 
5. Pénzellátás 
 
Az RNÖ működésének általános támogatását a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint veszi igénybe. Készpénz az RNÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha az 
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, 
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a KKÖH 
számviteli ügyintézőjénél jelzi.  

 
 

5. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje. 
5.1. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában 
megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási 
határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 
terjeszti a képviselő-testület elé. 

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

 
6. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 
6.1. A KKÖH az RNÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.  
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6.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) az RNÖ elnöke – vagy e feladattal 
megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a KKÖH munkatársának 
leadni. 

Az RNÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 
zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A vagyon leltározása az önkormányzat 
leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon 
történik. Az RNÖ vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő 
közreműködik. 
 

6.3.Az RNÖ tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a 
KKÖH vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező 
változásokról információt az RNÖ elnöke szolgáltat a jegyző által kijelölt munkatárs számára. 
 

 7. Törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos 
határidők és együttműködési kötelezettségek 
 
A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet az RNÖ-ről. A 
törzskönyvi adat módosítását a KKÖH megbízott munkatársa változás bejelentési kérelem 
benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, 
illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár felé. 
Az RNÖ esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást vagy megszüntetést 
jóváhagyó RNÖ képviselő-testületi határozat, melyet az elnök köteles a változást követően 
haladéktalanul megküldeni a jegyzőnek. 

A KKÖH megbízott munkatársa a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásával kéri az adószám megállapítását és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz 
történő bejelentkezési kötelezettségét. 
 

 
 8. Összeférhetetlenség 

Az RNÖ tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, 
utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná 
el. A KKÖH a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső 
szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

 9. A belső ellenőrzés 
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Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 
meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyző által 
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. A települési önkormányzat és 
intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodására. 

 

 

 III. Egyéb rendelkezések 
 

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

 
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.  

  
Az együttműködési megállapodást Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…./2019. (I....) önkormányzati határozatával, Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a …./2019. (I..) határozatával jóváhagyta. 

 
Csépa, 2019. ………………………..…. 

 
 

 

Fialka György  polgármester 
Csépa Község  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

  
Kolompár Gusztáv elnök 
Csépai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Együttműködési megállapodás 1. melléklete 
 
 
 

Utalványozási, ellenjegyzői  és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek: 
 

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

 
 

V. Napirend 
Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2019. 
évi programterve 

 
 
Fialka György polgármester: részt vettetek azon a megbeszélésen, amelyen a programok 
megrendezésére szóló pályázatról szólt. Kérem, Pintér képviselő úr vegye fel a kapcsolatot 
velük, és a lehetőségekről nyújtson tájékoztatást! 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: korábban beszéltünk arról, hogy a falunap helyett két 
kisebb rendezvényt kellene szervezni. Augusztus 20 és Május 1. időpontokról volt szó.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az adventi programok, kedves, színvonalas műsorok és 
rendezvények voltak.  
 
Fialka György polgármester: a kunszentmártoni programban, ill. pályázati lehetőségben való 
részvétel pénzügyi lehetőséget biztosít. A közösségi oktatástól kezdve széles a paletta. 
Javaslom az írásos anyag elfogadását, és a pályázati lehetőségek ismeretében további 
lehetőségeink lesznek. 
Aki egyetért a javaslatommal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a községi rendezvények 2019. évi programtervét. 
 

6/2019. (I.17.) határozat 
Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2019. évi programterve 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Állami és Községi 
rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2019. évi programtervével kapcsolatos 
tájékozatót és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
 
Erről értesül: 1./ Havrilla Sándorné alpolgármester 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
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1. melléklet a 6/2019. (I.17.) határozathoz, 

 
Tervezett ÖKM ünnepek, rendezvények 2019. évben 

 
 

ünnep 
megnevezése helyszín tervezett időpont tényleges időpont megjegyzés 

március 15. 
Műv. Ház - 
1848-as Emlékpark 2019. márc. 14.      

csutörtök 17.óra 

2019. márc. 15. 
péntek 

 

május 1. majális 
Csónakázótó 2019.április 30.        

kedd 

2019. május 1.        
szerda 

 

Hősök napja 
II. világháborús 
emlékmű 2019. junius1.   

szombat 17 óra 

 
2019. május  26.   

 

Falunap 
Sportpálya-  
Műv. Ház- 
Csónakázótó 

2018. június 22.    
szombat 

 

  

augusztus 20. 

Dr. Surányi L. 
Egészségház- 
Szt. István 
Emlékpark 

2019. augusztus 16. 
péntek 10. óra 

 
2019.augusztus20. 

 

október 23. 
56-os emlékmű 

2019. október 22. 
 kedd 14. óra 

  

adventi gyertya- 
gyújtás 

Műv. ház kertje 2019.december  
2.9. 16. hétfő  
19. csütörtök 

  

  
 

VI. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartásának jóváhagyására 

 
Havrilla Sándorné alpolgármester:  minden évben kötelező feladat, különösebb változtatás nincs az 
óvoda téli és nyári nyitva tartásáról kell rendelkezni. A munkaterv is el van fogadva. Szülőket 
tájékoztatjuk, az esztétikai tanácskozás napja is szünet.  
 
Fialka György polgármester: Gamesz vezetővel egyeztetni kell, a konyha felújítás munkálatok mikor 
folynak be kell tervezni, mert villanyszerelési munkálatok is lesznek, teljes szünet várható a konyhán. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester, óvodavezető: akkor nem lesz nyári gyermek étkezés úgy gondoltuk. 
 
Fialka György polgármester megkérem a testület tagjait amennyiben elfogadják az óvoda heti és éves 
nyitvatartási rendjére vonatkozó határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
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7/2019. (I.17.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjére 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csépai Vackor Művészeti Óvoda 2019. 
évi heti és éves nyitvatartási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a jogszabályban előírt tájékoztatásról 
gondoskodjon. 
 
  Erről értesül: 1.) Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Havrilla Sándorné 
    2.) Képviselő-testület tagjai 
 

melléklet a 7/2019.(I.17.) határozathoz 
 

Vackor Művészeti Óvoda nyitvatartási rendjének és nyári zárva tartásának 
meghatározása 

 
A nyári időszakban nagymértékben lecsökken az óvodában a gyermekek létszáma.  
Az óvoda épületének karbantartása, teljes körű nagytakarítása, fertőtlenítése miatt szükséges, 
hogy az óvoda több hétig tartson zárva.  
Az óvoda nyári zárva tartásának tervezett idejét megfelelő időben véleményeztetjük a 
szülőkkel, a zárva tartás ideje alatt étkezést biztosítunk. Az iskolára hangoló héten a dolgozó 
szülők gyermekeinek ügyeletet tartunk 
 

az intézmény heti nyitvatartási ideje 
 
 

A Vackor Művészeti Óvoda nyitvatartási rendje az óvodai SZMSZ-ben rögzítettek szerint:  

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

A nyitva tartásunk a jogszabályi előírásoknak megfelel, hivatalos nyitvatartási idő a nyolc órát 
meghaladja. 
A szülők előre egyeztetett igénye szerint lett kialakítva a nyitás és a zárás. A szülők munkába 
állását, illetve járását segítve változhat egyéni kérésre is a nyitva tartás, a fenntartó 
önkormányzat jóváhagyásával. A heti nyitvatartási renddel kapcsolatban eddig nem érkezett 
változtatási igény a szülők részéről.  
 
 
Az óvoda tervezett nyári zárva tartási ideje: 
 
2019. augusztus 01-től augusztus 27-ig  
A 2018/2019-os nevelési évben a nyári zárva tartás idejének, rendjét a fenntartó hagyja jóvá 

Az óvoda nyári nyitva tartásáról a szülők a törvényi előírásoknak megfelelően 2019 február 
15-ig tájékoztatást kapnak. Amennyiben a nyári nyitva tartás alatt a gyermekük elhelyezéséről 
nem tudnak gondoskodni, úgy felmérés alapján megfelelő időben gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről, és étkezéséről. 
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Az óvoda téli szünetben ügyeleti nyitva tartással működik. 
 

VII. Egyebek 
 

a.) Foldana követeléskezelés 
 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a Kun-hulladék lejárt határidejű számlái behajtására bízta meg a 
Foldana követeléskezelőt. Azért kértem szót, hogy 5 éven túli tartozásokról intézkednek, 
valamilyen segítséget nyújt-e az önkormányzat a lakosság felé? 
 
Fialka György polgármester: az önkormányzatnak és intézményeinek van szerződése a Kun-
Hulladékkal, és saját tartozásával kapcsolatban megnyilvánulhat. A lakosság és a Kun-
Hulladék szerződése magán szerződés, nem szólhatunk bele. De ettől vannak általánosan 
megfogalmazható kifogások, amiről a lakosságot tájékoztathatjuk. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: valóban sok lakost keresett meg a cég, a lakosok tudják, hogy 
jogos-e a követelés. Szívesen vállaljuk minden lakosnak a szóbeli tájékoztatást. Nagy 
valószínűséggel lejárt tartozásról van szó.  
 

b.) Vackor Művészeti Óvoda elektromos felújítása 
 
 

Fialka György polgármester: az óvoda az épület elektromos újraszerelését kéri, költségvetést 
nem nyújtott be. 
 
Havrilla Sándorné óvodavezető, alpolgármester: azért írtam levelet, szabványosítási 
felülvizsgálat tavaly készült el. A felülvizsgálat 58.000 Ft-ba került. A balesetvédelmi 
elhárítás megtörtént, de a kapcsolótábla, egész villamoshálózat átfűzése válik szükségessé. Ez 
mibe fog kerülni? 2 milliónál kezdődik. Az intézményfenntartót erről tájékoztatni kell. Az 
árajánlat elkészítésének is van díja, csak akkor engedik el, ha ők végzik a munkát. 
Tapasztalható, hogy túlterheléskor lecsapódik a biztosíték, 31 éves a villanyvezeték. 
 

c.) Legszebb konyhakert pályázat 
 
Fialka György polgármester: kérem a következő Csépai naplóban jelenjen meg a 
programfelhívás! 
 

d.) önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
 
Fialka György polgármester: Kocsis Ferenc vételi ajánlatot tett a Csépa Béke u. 167/a 
ingatlanunk megvásárlására és azt kéri, 2019. 04.30-ig ismét hosszabbítsuk meg a vásárlási 
lehetőségét. Az a problémája, amíg táppénzen van, nem kap hitelt. 
Javaslom, ezen kérelme elutasítását, további határidő hosszabbításra ne adjunk lehetőséget, a 
képviselőkkel folytatott beszélgetéseim során az a vélemény fogalmazódott meg, hogy 
komolytalan az ajánlata. 
Megkérdezem egyetértenek-e a határidő meghosszabbítás elutasításával? Megállapítom 6 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot egyhangúlag. 
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8/2019.(I.17.) határozat 
Kocsis Ferenc vételi ajánlat határidő hosszabbításának elutasításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete nem járul hozzá Kocsis Ferenc 
önkormányzati tulajdonú lakóingatlan (Csépa, Béke u. 167/a. ) megvásárlására tett 
ajánlati határidejének ismételt meghosszabbításához. 
 
Erről értesül:  1./ Kocsis Ferenc Csépa, Béke u. 93. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 

Fialka György polgármester: Cseh Roland Zoltán és családja is önkormányzati lakást szeretne 
venni, a Csépa, Béke u. 167/a szám alatti ingatlanra tett vételi ajánlatot. Ezt az ingatlant 
egyenlőre nem kívánjuk értékesíteni, a Sáros féle házat Csépa, Béke u. 75. ajánlottam 
beszélgetésünk alkalmával nekik, amelyet április 30-ig lakhatóvá tudunk tenni. Tájékoztassuk 
őket erről a lehetőségről levélben! Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 
6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 
9/2019.(I.17.) határozat 
Cseh Roland Zoltán ökm tulajdonú lakóingatlan vásárlás iránti kérelméről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Cseh Roland Zoltán csépai lakos 
önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlási kérelmét elutasítja, mivel a Csépa, Béke u. 
167/ a szám alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
 
Erről értesül: 1./ Cseh Roland Zoltán Csépa, Béke u. 84. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 

e.) pályázatok benyújtása 
 
Fialka György polgármester: a Pókaházi út felújítása kapcsán a tervezett önerőt meg kell 
növelnünk, mint a tájékoztatóban említettem, a traktor amely magyarországon is forgalomba 
hozható a tervezettnél többe kerül. A homlokrakodó vásárlását is meg kell valósítanunk 
önerőből. Kérem a határozati javaslat véleményezését! Amennyiben a testület jóváhagyja a 
határozati javaslatot kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 

 
10/2019.(I.17.)  határozat 
külterületi helyi közutak fejlesztése állapotjavítása karbantartásához szükséges 
erő és munkagépek beszerzéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat megvalósítását és az ehhez szükséges önerőt a 2019. évi költségvetéséből 
biztosítja, a külterületi helyi közutak fejlesztése állapotjavítása karbantartásához 
szükséges erő és munkagépek beszerzésére. 
Önerő kiegészítéseképpen a traktor vásárlásához 4.127.500 Ft 
A homlokrakodó megvásárlásához (amelyet a pályázat nem támogat, de meg kell 
valósítani) további 908.456 Ft-ot biztosít. 
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Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
  3./ Számviteli osztály Ksztm 
 

Fialka György polgármester: a járási start mintaprogramban való részvételünk pénzbe nem 
kerül, határozatot kell hozni rá. 
Támogatja-e a testület a programban való részvételünket? Amennyiben igen kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
11/2019. (I.17.) határozat 
Járási Startmunka Mintaprogramra való pályázat benyújtásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy önkormányzatunk a 2019 
évben a Belügyminisztériumhoz közmunka pályázatot nyújtson be Járási Startmunka 
Mintaprogramra (szociális jellegű program és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) és 
annak megvalósítására. 
 
  Erről értesül: 
  1./ Kunszentmártoni Járási hivatal Foglalkoztatási Osztály 
  2./ Képviselő testület tagjai 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A köztisztviselői illetményalap (az illetmény számításának 
alapja), aminek az összege 38.650 Ft, 12 éve nem változott. 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület határozatban vállalja, hogy az 
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Költségvetési 
törvényben rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,- Ft-
ban állapítja meg. 
A hivatal vezetése – a Képviselő-testület támogató döntésének, a költségvetési lehetőségek 
függvényében – igyekszik enyhíteni az emiatt kialakult jelentős bérfeszültséget. 
 
Fialka György polgármester: az előterjesztésben szereplő számadatokat és tényeket évről évre 
tapasztaljuk. Kérem a testületet, amennyiben egyetért a határozati javaslattal, akkor 
támogassuk a pályázat benyújtását! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
12/2019.(I.17.) határozat 
pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
 
1.) Csépa Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy Kunszentmárton Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Belügyminiszter által meghirdetett, a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
1.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 

 
2.) Csépa Község Önkormányzata vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 

vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

 
Erről értesül: Kunszentmárton Város Önkormányzata  
   Belügyminisztérium, Budapest 
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   Csépa Község Önkormányzata, Csépa 
   KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály 
   KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
   KKÖH Számviteli Osztály 

 
Fialka György polgármester: a közelmúltban hunyt el Pánczél Ferenc, Szelevény község 
polgármestere. Egy perces néma felállással kérem, emlékezzünk rá. A Búcsúztatása a 
szelevényi művelődési házban január 29-én lesz. Örök nyugalomba Tiszaföldváron helyezik, 
ahol csak a családtagok vesznek részt. 
 
Az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
    polgármester        jegyző 
 

 


