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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. február 13-án megtartott nyílt ülésén Csépa  
Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester (később érkezett) 
Szabó Károlyné  képviselő (később érkezett) 
Varjasi Ferenc   képviselő 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Az intézményvezetőket és vendégeinket! 
Rendhagyó módon ülés előtti megszólalásra adok szót magamnak. Tájékoztatom a 
megjelenteket, hogy a közelmúltban, február 10-én 11 órakor az Ars Humanica Hungarica 
Kör által megalapított Magyar Civil Becsületrendet Antal András csépai illetőségű rk. 
diakónus. Ezt a tevékenységet nem kell különösen ecsetelni, napjainkban megtapasztalhatjuk. 
Munkássága révén a rászorult lakosok életét teszi élhetőbbé. A képviselő testület és a magam 
nevében köszöntöm a díj átvétele alkalmából, gratulálunk, és fogadja szeretettel ajándékunkat 
egy csépai holtágat ábrázoló festményt! 
 
Antal András diakónus: Köszönöm, megleptek. Az orvosi rendelő ultrahang berendezése 
megérkezett, bízom abban, hogy a település lakói tudják használni. Köszönöm a 
megtiszteltetést! 
 
Fialka György polgármester: Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Két képviselőnk jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt 
később érkezik. Javaslom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, 
interpelláció jelzése, más napirendi pontra javaslat nem érkezet. Kérem, ennek a 
jóváhagyását. Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

33/2019.(II.13.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. február 13-ai ülés napirendjeit, 
elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
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Január 22-én a 6-os csatorna felvételén voltunk atyával, jó néhányan látták a riportot. Abból a 
szempontból, hogy Csépa települése ilyen módon megjelentetett a magyar lakosság körében jó. 
26-án falufejlesztési programról kaptunk tájékoztatót Boldog István képviselő úrtól. Melyek azok a 
lehetőségek, amelyekben pályázhatunk. 3 célpont húzható rá a településre – mert a többit már 
megvalósítottuk – a bölcsődei férőhely kialakítása, az identitás tudat fejlesztésre rendezvény 
programterv, és a temető sarkán lévő kis épület, a tájház polgármesteri hivatallá átalakítása. A 
jelenlegi hivatal épületét az Eszi keretein belül hasznosítanánk.  
25-én a Bácsvíz Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt, a cég a 2018-as évet jó eredménnyel zárta.  
 
27-én Pánczél Ferenc volt szelevényi polgármester búcsúztatóján vettem részt. Kérem, egy perces 
néma felállással adózzunk emlékének! 
 
Február 7-én részt Nagy István miniszter úrral és Semlyén Zsolt államtitkár úrral találkoztam a gát 
áthelyezésre vonatkozó témában.  
A Tisza szabályozása amikor megtörtént a kubik gödrökből lett megtöltve, és ez feliszapolódott. Ezért 
gát áthelyezések vállnak szükségessé. Erre a programra 128 millió forint fordítható. 
 
A KÖTIMENTE Egyesület ülésén ezen a napon vettem részt, kerekasztal beszélgetésen. 
A Bácsvíz gördülő fejlesztési tervének tárgyalásakor Tiszasas és Csépa leszögezte, a 
tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt a beruházás 700 milliós értékcsökkenését bérleti díjainkból 
nem fedezhetjük. 
Tegnap Krizsai Péterrel konzultáltam, a cserkeszőlői útnál alvállalkozóként hogyan vehetünk részt? 
A pénzügyi bizottság is a tegnapi napon ülésezett, folyik a rezsicsökkentés utalványainak 
kikézbesítése. A napokban megérkezik a traktor. Végül a pénzügyi helyzetről tájékoztatom a testületet. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: mindig gond van a holtágak feltöltésével. Erről volt-e szó? 
 
Fialka György polgármester: nem. Korábban volt megbeszélésem igazgató úrral, annak az elkészítése, 
hogy gáton keresztül jöjjön a cső, 10 milliós beruházás lenne. Erre a vezetőségnek nincs pénze. 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem a polgármesteri tájékoztató elfogadását! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 
 
II. Napirend 
Előterjesztés a sportegyesület és civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására, 
valamint 2018. évi támogatás felhasználásáról beszámoló. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén a civil szervezetek 
beszámolóját elfogadta, és véleményezésre előterjeszti a képviselő testületnek.  
Örömmel mondhatom el, egyre több civil szervezet működik a településen, széles skálában fogja össze 
a korosztályt. A civil szervezetek (6) éves költségvetésünkben 1,8 milliót kapnak. Részletesen tudatták 
velünk, jól használták fel az önkormányzattól kapott összeget. A polgárőrségre kiemelten számít 
feladatellátásban a rendőrség is, ezt egy bűnmegelőzési értekezleten emelte ki a Megyei 
Rendőrkapitány.  
A másik a Sportegyesület, nagyobb érzelmeket váltott ki, a költségvetési keret, amivel működik, 
léptékében lényegesen nagyobb a többi szervezeténél. Az egyesületnek 130 fő tagja van. Nehezen 
tudom hova tenni, útiköltség címén 6,2 milliót költünk, nem csépai focisták kapják. Nem az itt élők 
életminőségét javítja. Legyen sport, ezt a faluban fontosnak tartom, a felnőtt focistákon kívül az 
óvodás és iskoláskorúakat is mozgatja az egyesület. A továbbiakban az ő támogatásukat is javaslom, 
remélem, eredményesen tudnak működni! A közösségek gyarapodnak. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az előző gyűlésen meg lett szavazva, a költségvetési rendelet-tervezet, az 
sportegyesületnek 3 millió van tervezve, kevesebb, mint a fele. 
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Fialka György polgármester: a sportegyesület támogatása mindig pénz függő, az első félévi támogatást 
a költségvetéskor fogadjuk el. A második félévet a zárszámadáskor! Ebben az összegben az utánpótlás 
csapatok támogatása is benne van.  
 
megérkezik Havrilla Sándorné és Szabó Károlyné képviselő  
 
Megérkeztek képviselőink, megállapítom a szavazásra jogosultak száma 7. 
 
Egyszer érdemes lenne erre, csak erre beszélgetést összehívni, kell-e ilyenfajta tevékenység a faluban? 
Sportegyesület elnöki tisztért sem kapkodnak. A labdarúgást, vagy ilyen szinten csináljuk, vagy 
sehogy.  
Jelentkezzen az az intézmény, aki azért szenvedett hiányt, aki a sportegyesület miatt nem kapott 
támogatást! Minden intézmény megkapja a normatív támogatást. Az önkormányzat a szeptember 10-ei 
adó bevételek alakulásánál – amikor befolyik a pénz a kasszába – tud külön támogatást nyújtani.  
Kivétel a hivatal működtetése, annak költségvetését közös ülésen elfogadtuk. 
Kérem, aki elfogadja a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztatót, 
kézfelnyújtással jelezze! Költségvetésünkben a támogatás mértékéről döntünk. Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

34/2019. (II.13.) határozat 
civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete befogadja 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 
 
 
 III. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegéről 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: ebben a táblázatban a következő 3 évre kell meghatározni azokat a 
bevételeket, amelynek 50 %-áig adósodhat el az önkormányzat. 
Ez 16 millió forint. Fennálló kötelezettségünk nincsen, semmi hiteltartozásunk nincs. Ez csökkentené 
a bevétel 50 %-át. Az eladósodás megakadályozására kell elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Fialka György polgármester: megkérdezem, mindannyian elfogadjuk-e a határozati javaslatot 
mellékleteivel? Megállapítom a testület egyhangú 7 igennel elfogadja a javaslatot. 
 
35/2019. (II. 13.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettsége alapján az Önkormányzat saját 
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bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg  
 
   Erről értesülnek :  
                               - Képviselő-testület tagjai 
                               - KKÖH. Pénzügyi csoport 
  
 1.sz. melléklet a 35/2019.(II.13.) határozathoz 

Ezer forintban !

Sor-
szám Bevéte li jogcímek 2019. évi 

e lői rányzat 2020. évi terv 2021. évi terv 2022. évi terv

1 2 3 4 5 6

1. Helyi adók 29 418 30 000 30 000 30 000

2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 048 3 048 3 048 3 048

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 200                200             200            200             

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

32 666           33 248        33 248       33 248        

16 333           16 624        16 624       16 624        

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. -          
2. -          
3. -          
4. -          
5. -          
6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG -                -             -            -              -         

*Az adósságot  keletkeztető ügylet ekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

SAJÁT BEVÉTEL 50%-A

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
Évek Összesen

(7=3+4+5+
6)

1. melléklet a …./2019.(II.13.) határozathoz

2. melléklet a …./2019.(II.13.) határozathoz

Ezer forintban !

Csépa Községi Önkormányzat saját bevétele inek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi fizetési köte lezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖS SZESEN*

 
 
 
 
 
IV. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság egy jól látható, és áttekinthető 
anyagot kapott. A vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását. A 
korábbi években működésünkre jellemző fegyelmet, beosztó gazdálkodást folytatnunk kell. A 
pályázati lehetőségekhez az önerőt biztosítsuk továbbra is. Ebben az évben a folyamatban 
lévő felújítások, illetve javítások befejeződnek. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: szoros gazdálkodási évnek nézünk elébe. Az óvodának 
olyan bérhiánya állt elő, hogy a költségvetés dologi kiadásait 1,4 millióra kell redukálni. Az 
alap működési feltételek nincsenek. A rezsiköltséget futja. Egyik dolgozónak 40 éves 
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jubileum, a másiknak 25 éves jubileum. Ezt semmilyen takarékos gazdálkodással nem lehet 
kigazdálkodni. A pótlékok kifizetése még 3,5 milliós bérhiányt állít elő. Feltétezzük, 
májusban a kincstár utalni fogja. Idősödik a testület, a hivatalra, egészségügyi intézmény 
dolgozóira is kivetíthető a bérhiány. A költségvetés tervezésénél 6 millió bérhiánnyal 
indultunk. Az átlag béralapú támogatásokon változtatni kell.  
Egyetlen intézménynek sem kellett szervezet támogatás miatt működésképtelenné válni. Az 
óvoda működtetéséhez köszönöm a plusz támogatást, amit beterveztünk. Látható, 
eszközbeszerzésünk 60 %-a EFOP-os pályázatból biztosítható. A működtetési támogatást 
időarányosan, takarékosan igyekszünk felhasználni. 

 
Fialka György polgármester: köszönöm a hozzászólásokat, kérem a testület tagjait, aki 
egyetért a rendelet –tervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen 
szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta 2019. évi költségvetési rendeletét. 

 
Csépa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
         

1. A rendelet hatálya 
 
 

1.§ A rendelet hatálya Csépa Községi Önkormányzatára, annak szerveire, az 
önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesülő 
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre 
terjed ki. 
 
 

  
2. A költségvetés címrendje 

 
 

2.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-
egy címet alkotnak az alábbiak szerint: 
 a) Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, 
 b) Vackor Művészeti Óvoda 
 c) Egyesített Szociális Intézmény, 
 d) Önkormányzati Konyha, 
 

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak. 
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  3.  A költségvetés bevételei és kiadásai  

 
 

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének 
főösszegét  473.482 e. Ft-ban 

ezen belül 
a) bevételi főösszegét 473.482 e. Ft-ban, 
b)  kiadások főösszegét 473.482 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét 0 e. Ft-ban. 

állapítja meg.  
 
 
 
 (2) A képviselő-testület:  

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét  80.419 e. Ft-ban, 
b) a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét  7.021 e. Ft-ban, 
c) a finanszírozási műveletek többletét     73.398 e. Ft-ban 
d) felhalmozási hiány összegét  0 e Ft-ban 
állapítja meg. 
  
 

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja.  
 
4. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (4) bekezdése alapján – 
tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat. 
 
5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-
testület. 
 
6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit és 
kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási 
feladatok szerinti bontásban, a felújítási feladatokat célonként, a fejlesztési feladatokat 
feladatonként a 2. melléklet részletezi. 
 
7. § A működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A melléklet tartalmazza a 
költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. 
 
8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 4. mellékletben, az alkalmazotti létszámot 
és az intézmények által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak összesen létszámát a 4 a 
mellékletben, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint fogadja el. 
 
9. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
10. §  A 6. melléklet tartalmazza 2019. költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek 
megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. 
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11. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az 
előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 
12. § A 8. és a 9. melléklet az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 
kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható 
összegeinek meghatározását tartalmazza.  
 

  
4.  A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 
 

13. § Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 5-ig.  
 
14. §  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az éves 
cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvényben meghatározott 200 e. Ft, amely magába 
foglalja a juttatást és annak közterheit is.  
 
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, 
illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű 
illetménykiegészítésre jogosult. 
 
16. §  Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokat 4.000 e. Ft-ban, 
tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
17. § A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi 
tevékenységét alaptevékenységként kell besorolni. A vállalkozási tevékenység a támogatáson 
kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység, amit a 
költségvetési szerv haszonszerzés céljából végez. Minden más tevékenység 
alaptevékenységnek minősül. 
 
18. § A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők 
Napja, július 1-je munkaszüneti nap. 
 

5. Tartalékok felhasználási rendje 
 
 
19. §  A költségvetés általános tartaléka 2.000 e. Ft, céltartaléka 2.000 e. FT mely az 
évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál. 
 
       

6.  A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
20. § Költségvetési hiány finanszírozása céljából hitelfelvétellel kapcsolatos jogkörök 
kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rendelkezései alapján, mint adósságot 
keletkeztető ügyletben a kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet. 
 
21. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek számára 
számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű 
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felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése, a rendeltetéstől eltérő 
felhasználása esetén a támogatást vissza kell fizetni.  
 
22. § A kötött felhasználású feladat finanszírozásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe 
venni. 
 
23. § Az intézmények pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett 
nyújthatnak be. Nem szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, azon pályázathoz mely 
100%-os támogatású és bruttó 1.500 e. Ft-os értékhatárt nem haladja meg és nem jár több 
éves kötelezettségvállalással.  
 
24. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése 
érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
 
(a) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra 
többletkötelezettség nem vállalható. 
 
(b) A költségvetési kiadások csökkentése, minden területen a bevételi lehetőségek feltárása, a 
bevételek beszedése kiemelt feladat kell, hogy legyen. 
 
25. § A szabad költségvetési maradványról és a többletbevételeknek a bevétel megszerzése 
érdekében felmerült kiadásokat meghaladó részének felhasználásáról a Képviselő-testület 
dönt. 
A költségvetési maradvány összegét a költségvetési beszámoló elfogadásakor hagyja jóvá a 
testület. 
 
 

7.  A költségvetési szervek gazdálkodása 
 
26. § A költségvetési szervek e rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, 
kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek 
gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. 
 
27. § Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem 
vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást 
igényelnének 2019. évre, illetve a következő évekre. Tájékoztatási kötelezettség terheli az 
intézményvezetőket a munkajogi létszám változása esetén. 
 
28. § A rendelet 4. mellékletében meghatározott és engedélyezett közszolgálati, 
közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott létszámot az intézmények saját 
hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti. A 
közfoglalkoztatott létszám képviselő-testület általi jóváhagyása a nyitó létszámhoz képest 
akkor szükséges, ha a létszámmozgás a 10%-ot eléri. 
 
29. § A központi költségvetésből származó bevételek (feladatfinanszírozás) biztonsága 
érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, változás 
esetén jogszabály által meghatározott határidőben gondoskodni kell a lemondásról, illetve a 
pótigénylésről. A feladat finanszírozás alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb 
szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az 
intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. 
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30. § A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja 
automatikusan maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben az intézmény 
saját bevételi előirányzat teljesítése az I. félév végére várhatóan elmarad a tervtől, olyan 
időpontban köteles az intézményvezető a szükségesnek tartott intézkedéseket megtenni, hogy 
év végére a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a kiadások teljes költségére, 
beleértve a foglalkoztatás és esetleges létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokat is. 
 
 
31. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatokat. 
 
32. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban 
felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. 
 
(2) A költségvetési év kiadásai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi 
teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-ig kell meg történnie. A költségvetési 
szerv adott évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az 
abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik 
 
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés 
esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem szükséges előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 200 e forintot el nem érő tételek, a pénzügyi 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések esetében, valamint a jogszabályon, 
jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy 
más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a 
felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési 
kötelezettség esetében.  
 
(4) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához 
a vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 
okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és 
az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a 
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok 
megszervezéséért. 

 
8. Előirányzat változtatása 
 
 

33. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok 
közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 
34. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a bevételi többlet terhére saját 
hatáskörben kezdeményezhető előirányzat módosításról – azt részletesen indokolva – 
folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat 
módosításukat legkésőbb 2019.december 31-ig kezdeményezhetik.  
A Csépa Községi Önkormányzat felülvizsgált saját hatáskörű előirányzat módosítási 
kezdeményezések költségvetési rendeleten való átvezetésére a polgármester a képviselő-
testület soron következő rendes ülésén, legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
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költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig intézkedik. A képviselő-testület ennek alapján költségvetési 
rendeletét a következő soros ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja. 
 
(2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós 
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 
 
         
    9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
35. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján 
gondoskodott. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles 
gondoskodni. 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

 
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01-
től kell alkalmazni.  
 
 
 
 
 

 Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester     jegyző 
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V. Napirend 
Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: jogszabályi előírás, február végéig a polgármester szabadságolási 
ütemtervét meg kell állapítani. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az 
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni 
A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
 
Figyelembe véve a hivatkozott jogszabályhelyet, a nyilvántartás szerint a tavalyi évben 25 nap 
szabadság volt amit nem vett ki, de 2019. március 25-ig megtesz. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a szabadságolási ütemtervem, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom 6 igen és 1 tartózkodás (Fialka Gyögy ) elfogadta a testület a 2019. évi 
szabadságolási ütemtervet. 
 
 
36/2019. (II.13.) határozat 
a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva 
Fialka György Csépa Község Polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervét 
az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Szabadságolási ütemterv 

2019. év 
 

Hónap Nap 
Január - 
Február 12 
Március 13 
Április - 
Május - 
Június 10 
Július 10 
Augusztus 10 
Szeptember 4 
Október - 
November - 
December - 

 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
HATÁRIDŐ:  folyamatos 
FELELŐS:  Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  Fialka György polgármester 
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VI. Napirend 
Tájékoztató a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének működéséről, 
tapasztalatairól 
 
 
Fialka György polgármester: az egyesület elnöke kíván-e szóbeli beajánlást tenni? 
 
Szelei Ferencné egy. elnök: úgy gondolom, mindent leírtam. 
 
Fialka György polgármester: van-e kérdés, vélemény? Nincs. Aki elfogadja az írásos anyagot, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
37/2019. ( I.13.) határozat 
Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesület működéséről, tapasztalatairól szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Tiszazugi 
Természetbarátok Turisztikai Egyesület működéséről, tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesület vezetője 
 
 
VII. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester:  a közbiztonság javulása, a polgárőrség jelenléte mellett a 
kamerák felszerelésének is köszönhető. A településen újabb 8 db kamera került kihelyezésre. 
 
Fialka György polgármester: a szürke VW tulajdonosa az Alapítvány Csépa Községért, az 
üzemeltető a csépai önkormányzat. 2019. 03. 01-től határozatlan időtartamra. A gépjármű 
üzemeltetését vállalja át az önkormányzat, mert önkormányzati feladatokat hajtunk végre. 
Kérem, az előterjesztés elbírálását, és azt, hogy a megállapodás megkötésével hatalmazzon 
meg a testület! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
38/2019.(II.13.) határozat 
Volkswagen tipusú MXD-312 frsz-ú 
gépjármű üzemeltetésbe adására vonatkozó szerződés tárgyában 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapítvány Csépa Községért tulajdonát 
képező MXD-312 frsz-ú Volkswagen kombi típusú személygépjárművet üzemeltetésbe veszi 
2019. március 01-től határozatlan időtartamra, a gépjármű teljes körű fenntartása (tankolás, 
javíttatás) ellenében. 
 
Egyetért továbbá a határozat 1. mellékletét képező szerződés megszövegezésével és felkéri a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019. március 01. 
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Felelős: Fialka György polgármester 
 
 

1. melléklet a 39/2019.(II.13.) határozathoz 
 

Üzemeltetési szerződés tervezet 
másrészről Alapítvány Csépa Községért (5475 Csépa, Rákóczi utca 24. adószáma: 
……………………, képviseli Kiss Magdolna elnök) mint tulajdonos 
– a továbbiakban Tulajdonos - 
amely létrejött egyrészről Csépa Községi Önkormányzat (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. 
adószáma: …………….., képviseli Fialka György polgármester), mint Tulajdonos  
– a továbbiakban Üzemeltető –  
között az alábbi feltételekkel. 
 
I. Előzmények 
A szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonos döntött, az MXD-312 frsz-ú Volkswagen  
Kombi gépkocsi üzemeltetésbe adásáról Csépa Községi Önkormányzat részére. 

II. Az üzemeltetési szerződés tárgya 
Felek kölcsönösen kinyilvánítják azon szándékukat, hogy egymással 2019. március 01. 
napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötnek az I. pontban körülírt 
gépjármű és tartozékai tárgyában.  

III. Üzemeltetési díj 
Az Üzemeltető az I. pontban körülírt gépjármű üzemeltetési jogáért üzemeltetési díjat nem 
fizet, a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos fenntartási költségeket fizeti teljes körűen, 
melyben benne foglaltatik a gépkocsi javíttatása, műszaki vizsgáztatása, tankolása, 
esetlegesen keletkezett kár javíttatása. 

IV. Üzemeltető feladatai, jogai és kötelezettségei 
1. Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető az I. pontban körülírt gépjárművet kizárólag a 

rendeltetésének megfelelően jogosult és köteles hasznosítani, és használni.  
 

2. Felek rögzítik, hogy a gépjármű használatában elsődlegességet élvez az Alapítvány 
Csépa Községért céljai megvalósítására szolgáló felhasználás. Az önkormányzat mint 
üzemeltető ezen alkalmakkor viseli az utak költségét. 
  

3. Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető az I. pontban körülírt gépjármű rendeltetésszerű 
használatával együtt járó karbantartási, javítási munkákat folyamatosan elvégzi.  
 

4. Az Üzemeltető köteles az I. pontban körülírt gépjárművet és tartozékait 
rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni. 
 

5. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy a gépjármű használatával, üzemeltetésével 
járó munkavédelmi, tűzrendészeti, egészségügyi, higiéniás, és egyéb szakmai 
szabályokat, szakhatósági előírásokat maradéktalanul betartja. 
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6. Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése az Üzemeltető feladata. 
 

7. A tulajdonos köteles az I. pontban körülírt gépjárműre biztosítási szerződést kötni, és 
azt megfizetni. 
 

V. Záró rendelkezések 
1. A Üzemeltető kijelenti, hogy, jelen szerződés megkötéséhez szükséges képviseleti 

jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik. 
2. A Tulajdonos képviseletében eljáró Kiss Magdolna alapítványi elnök nyilatkozik arról, 

hogy a tárgyban született Kt. határozat feljogosítja jelen szerződés megkötésére. 
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Mötv. 

rendelkezései az irányadók. 
 

A jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 
a Üzemeltető részéről cégszerűen írták alá. 
 
Csépa, 2019……………………………………. 
 
............................................................... . ........................................................ 
        Csépa Községi Önkormányzat    Alapítvány Csépa Községért  
  képv.: Fialka György polgármester          képv.: Kiss Magdolna alapítványi elnök 
  Tulajdonos      Üzemeltető 
    
 
Fialka György polgármester: a nyílt ülésünk végére értünk. Köszönöm jelenlétüket és 
munkájukat az ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
Fialka György        Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester         jegyző 


