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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. november 20-án megtartott nyílt ülésén a 
Művelődési Ház kistermében  
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester  
   Havrilla Sándorné  képviselő 

Mészáros Mária  képviselő 
Sajó Gergő   képviselő 

    
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
    
 
igazoltan távol van:  Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
  Szabóné Bódi Dorina  képviselő 
  Gödöllei Krisztián  képviselő 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, meghívottakat! Megállapítom, hogy 4 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk.  
Van-e más napirendi pontra javaslat? Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 
628/2019. (XI.20.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. november 20-ai nyílt ülés 
napirendjeit elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 

Polgármesteri tájékoztató 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: Ígéretemhez híven tájékozódtam az Önkormányzatunk 
pontos gazdasági helyzetéről, amihez kaptam a pénzügyi osztálytól egy kimutatást. Ez a 
kimutatás a szeptember 30-ai állapotot mutatja, ehhez tudni kell, hogy minimum 20 nap 
csúszásban van a könyvelés naprakészsége az ASP rendszer miatt. Ezek szerint a működési 
bevételeink teljesítése 87 %-os volt. A közhatalmi bevételeink, mint például települési adó, 
kommunális adó, iparűzési adó és gépjármű adó 73%-os volt. A dologi kiadások 84%, az 
állategészségügyi ellátások (az elhullott tetemek elszállítása) kerete sajnos már szeptember 
30-án kimerült. A közvilágítás az időarány alatti, tehát kevesebb fogyott, mint amennyi be 
volt tervezve. Közterület fejlesztés az szintén időarány alatti, tehát nem került annyi 
elköltésre, mint amennyi lehetett volna. Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel 
fejlesztése időarányos 72%-os. A szociális keret az akkor még 50%-os volt, de azóta voltak 
újabb segélykérelmeink, és most fogunk zárt ülés keretein belül dönteni még elég komoly 
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összegeket érintő támogatásokról, tehát szerintem ezzel nem lesz gond. Összességében 
elmondható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása időarányos, vannak még területek ahol a 
kicsit időarány alattiak, ezen nyilván korrigálnunk kell, hogy a teljes normatívát el tudjuk 
költeni. 
Kintlévő tartozásunk egy irányban van a konyhapályázattal kapcsolatosan, ami gépek 
beszerzésével kapcsolatosan keletkezett. 
Követeléseink azok vannak a Berecz Skolasztikával szemben ami az ételszállításának a díja, 
aminek a behajtása még nem sikerült, de ez is folyamatban van. 
Adóköveteléseink nem a jelenlegi adatok, évről-évre görgetődnek. Ez nem az aktuális évnek 
az adatai. Nyilván a következő évnek a feladata lesz, hogy ezeket a követeléseket behajtsuk. 
Biztos vagyok benne, hogy megfogjuk találni a módját. Ha másképpen nem végrehajtó által. 
Áttekintettük az intézményeink gazdálkodását, nagyjából minden intézményünk jól 
gazdálkodott. Vannak persze olyanok, akiknek elég szűkös már a kerete, de ennek az az oka, 
hogy olyan bevételi források lettek betervezve, amik még nem teljesültek. Van még másfél 
hónapunk ezen még van esély szépíteni. 
Megkérem az Intézményvezetőket, hogy már kezdjenek el gondolkodni a következő év 
költségvetésén, december 15-i körül szeretnék leülni minden intézményvezetővel külön-külön 
átbeszélni a költségvetés tervezetét, ne az utolsó pillanatra hagyjuk. 
Próbáljuk meg segíteni egymás munkáját! 
Van – e esetleg valakinek kérdése? 

 
Sajó István: Mennyi tartalékkal rendelkezik az Önkormányzatunk? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kevés a tartalékunk,ami nem költséggel terhelt, és ezeknek 
a pénzeknek már erre az évre megvan a helye. Segítséget jelenthet, ha az előző polgármester 
életbiztosítását visszavásároljuk, mert abból még 3.000.000 Ft-ot várunk ez azért jó irányba 
befolyásolja az ez évi költségvetést. 
 
Sajó István: Köszönöm! 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Iparűzési adóval kapcsolatosan indult-e inkasszó? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A z új ciklusban még nem történt ilyen. Az előzőekben két 
esetről is tudunk. Az egyik esetben nem vezetett sikerre, mivel a NAV-val szinkronban 
versenyeztünk, és természetesen a NAV lett az első a behajtásban. Szerintem jobb 
megoldásnak bizonyul a végrehajtó. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Javaslom várjuk meg a következő ülést, ekkorra előkészítünk agy 
adókkal kapcsolatos kimutatást és ezek alapján tisztább képet látnak az adóbevételek 
alakulásáról. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e más javaslat, kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait, hogy elfogadják a polgármesteri beszámolót. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a polgármesteri beszámolót. 

 
629/2019.(XI.20.) határozat 
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta a Polgármester tájékoztatóját 
a két ülés között végzett munkáról. 
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Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

 
 

II. Napirend 
 
 Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. 
negyedévi előirányzat módosítására 
 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II.14.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. 
§ alapján van lehetőség és kötelezettség. 
Vannak olyan előirányzat módosítások, amelyek törvényi kötelezettségből adódnak és vannak 
olyanok amely az intézmény éves működése eredményez. Mindezeket részletesen tartalmazza 
az az írásos előterjesztés, melyet a Hivatal munkatársai készítettek. 
 
Mészáros Mária pü-i bizottság elnöke: 2019. november 18-án hétfőn a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta a 2019. évi költségvetés III. negyedévi előirányzatmódosítást és elfogadásra 
javasolja Képviselő Testület felé! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e más javaslat, kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait, hogy fogadják el Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. névi 
előirányzat módosítását. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta az 
önkormányzati rendeletet.. 

 
 

Csépa Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

19/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelet 
 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat 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.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének 
főösszegét         576.131 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       576.131 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        576.131 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét        0 e. Ft-ban. 

állapítja meg. " 
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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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát  
veszti. 
 
 
Csépa, 2019. november. 
 
 
 
 
 Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
     polgármester       jegyző 
 

 
 
III. Napirend 

Előterjesztés a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálatára 
 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. Törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a megállapodást minden év január 31. 
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 
felül kell vizsgálni. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdése alapján a helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi 
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala gondoskodik a 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. 
 
Az alakuló ülést követő 30 napon belül szükséges az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e más javaslat, kérdés, amennyiben nincs, kérem a képviselő 
testület tagjait fogadja el Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálatára tett javaslatot. Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 
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630/2019.(XI.20.) határozata  
Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálatára 
 
A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési megállapodást és 
a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Csépa Községi 
Önkormányzati nevében aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Pintér Csaba Gábor polgármester 
  
Erről értesül: 

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

 
 

630/2019.(XI.20.) önkormányzati határozat melléklete 
 
 

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

amely létrejött egyrészt Csépa Község Önkormányzata 5475 Csépa, Rákóczi u. 24, 
(képviseli: Pintér Csaba Gábor 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 
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- 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 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. 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
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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 

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. 
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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. ………………………..…. 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester 
Csépa Község  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

  
Kolompár Gusztáv elnök 
Csépai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

Együttműködési megállapodás 1. melléklete 
 
 
 

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott 
személyek: 
 

1. Utalványozás: Kolompár Gusztáv elnök, Kolompár Renáta (1990) 
elnökhelyettes 

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

(1990) 
 

 
IV. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda munkatervének elfogadására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Csépa Község Önkormányzat fenntartásában működik a Vackor 
Művészeti Óvoda. A Vackor Művészeti Óvodának munkatervének Képviselő testületi 
jóváhagyása szükséges, hiszen tartalmaz önként vállalt feladatokat is. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van -e kérdés, hozzászólás, javaslat. Amennyiben nincs 
kérem a képviselő testületet hagyja jóvá a Vackor Művészeti Óvoda munkatervét. 
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület jóváhagyta  
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631/2019. (XI.20.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda munkatervének jóváhagyása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja a Vackor Művészeti Óvoda 
munkatervét.  
 
 
Erről értesül:  1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 
 
V. Napirend 
Beszámoló a gyermekétkeztetés feladatinak ellátásáról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt: Csépa Község Önkormányzat fenntartásában működik az 
Önkormányzati Konyha. Az Önkormányzati Konyha a Képviselő testület II. féléves 
munkaterve alapján beszámolási kötelezettsége van a gyermekétkeztetés feladatainak 
ellátásáról. Légrádiné Czibulya Piroska Intézményvezető Asszony a kért tájékoztatást 
teljesítette. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Amennyiben nincs 
kérem a képviselő testületet hagyja jóvá a Csépai Konyha beszámolóját a gyermekétkeztetés 
feladatainak ellátásáról. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület jóváhagyta  
 
 
632/2019. (XI.20.) határozat 
Önkormányzati Konyha beszámolójának elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzati Konyha 
gyermekétkeztetés feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
 
Erről értesül: 1./ Önkormányzati Konyha Vezetője Csépa 
   2./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 

 
VI. Napirend 
Beszámoló a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet tevékenységéről, gazdasági 
helyzetéről 
 
Dr Hoffmann Zsolt jegyző: Csépa Község Önkormányzat fenntartásában működik a Csépai 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet. A Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet a 
Képviselő testület II. féléves munkaterve alapján beszámolási kötelezettsége van a szakmai 
tevékenységéről, az intézmény gazdasági helyzetéről. Pintér László Intézményvezető Úr a 
kért tájékoztatást teljesítette. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van -e kérdés, hozzászólás, javaslat. Amennyiben nem 
nincs kérem a képviselő testületet hagyja jóvá a Csépai GAMESZ beszámolóját 
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről. 
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület jóváhagyta  
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633/2019. (XI.20.) határozat 
Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó beszámolójának elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezet szakmai tevékenységéről, az intézmény gazdasági helyzetéről szóló beszámolót 
elfogadta. 
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület jóváhagyta  

 
 

Erről értesül: 
  1./ Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Intézmény Vezetője 
  2./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására 
 
Dr. Hoffmann Zsolt: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete háziorvosi munkakör 
betöltésére pályázatot írt ki, és a folyamatos pályáztatási szándékát fejezte ki, az álláshely 
betöltéséig. Pályázat nem érkezett a megjelölt határidőig. 
A háziorvosi szolgálat ellátása továbbra is helyettesítéssel megoldott. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: A praxisjoggal hamarabb lenne háziorvosunk. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Annak érdekében, hogy a feladatellátás a jövőben 
biztosított legyen, javaslom, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni a kiegészített 
határozati javaslatot! Aki egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 5 igen 
szavazattal a képviselő testület elfogadta a háziorvosi álláshely meghirdetéséről szóló 
határozatot. 
 
634/2019.(XI.20.) határozat 
a háziorvosi álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

634/2019.(XI.20.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Csépa Község Önkormányzata  
 

háziorvos  
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munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B. u. 2/a 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Felnőtt és gyermek (vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok 
ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel, 
közalkalmazotti vagy vállalkozási jogviszony keretében. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  
         B kategóriás jogosítvány,  
         4/2000. (II. 25.) EüM. rendeleti szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával 

rendelkezők), magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csaba Gábor polgármester 
nyújt az 56/323-001, vagy 70/4021005 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
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         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2019. , valamint a 
munkakör megnevezését: háziorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Egészségügyi Közlöny 
         www.csepa.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 

 

VIII. Napirend  
 
Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására 
 
Dr Hoffmann Zsolt: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete védőnői álláshely 
pályázatot ír ki. Az előző pályázati kiírás lejárt, a pályázat időtartama alatt pályázat nem 
érkezett. 
A védőnői szolgálat ellátása eredményes pályázat benyújtásáig helyettesítéssel megoldott, az 
öcsödi védőnő vállalja ezt a feladatot.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Annak érdekében, hogy a feladatellátás a jövőben 
biztosított legyen, javaslom, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni az alábbi 
határozati javaslatokat! Kérem aki elfogadja a védőnői álláshely meghirdetéséről szóló 
pályázatot kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület 
elfogadta a védőnői álláshely meghirdetéséről szóló határozatot. 
 
 
635/2019.(XI.20.) határozat 
védőnői álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a védőnői álláshelyre 
vonatkozóan. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző 
 

1. melléklet a .../2019. (XI.20.) határozati javaslathoz 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

védőnő 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi u. 2/a  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM  rendelet szerinti védőnői feladatok 
ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek: 

 főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      részletes   szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a 
személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         B kategóriás jogosítvány 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csaba Gábor Polgármester 56/323-001, 
vagy 70/402-1005 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére történő 
megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet adatbázisában szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : védőnői pályázat. A pályázatokat Csépa 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.csepa.hu  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 

 
 
IX. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői pályázat 
elbírálása 
 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményénél 
az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetője megszüntette munkaviszonyát, jelenleg 
megbízott konyhavezetőnk van. A pályázatot a képviselő testület kiírta, a határidőig egy 
pályázat sem érkezett be.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Annak érdekében, hogy a feladatellátás a jövőben 
biztosított legyen, javaslom, hogy a Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni az alábbi 
határozati javaslatot! Amennyiben elfogadják kérem kézfelnyújtással jelezzék! 
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Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselő testület elfogadta Csépai Község 
Önkormányzati Konyha élelmezésvezetői pályázatát. 
 
636/2019.(XI.20.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa Önkormányzati Konyhán megüresedett 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakörre pályázatot ír ki: 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  
pályázatot hirdet 

Csépa Önkormányzati Konyha 
 

élelmezésvezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 167. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák 
szerinti üzemeltetése (étlap tervezés, gyermek és felnőtt étkezés biztosítása – kb. 500 adag/nap) 
Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A konyhai dolgozók munkájának 
irányítása, ellenőrzése,  munkáltatói jogkör gyakorlása. A konyhavezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének betartásáért és a rendszeres adatszolgáltatásért a fenntartó felé. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 élelmezésvezetői szakképesítés, vagy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben előírt 
iskolai végzettség 

 Hasonló munkakörben szerzett , legalább 1-3 év szakmai tapasztalat   
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
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 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  

 egészségügyi alkalmasság  
 cselekvőképesség  
 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet 

hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 dietetikus szakképesítés 

Elvárt kompetenciák:  

 Önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés,,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat 
másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
  nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismertethetőségéről  
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanapon 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csaba Gábor polgármester nyújt 70/ 
4021005 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat 5475 Csépa, Rákóczi 

utca 24.címére történő megküldésével .Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2019 , valamint a munkakör 
megnevezését: élelmezésvezető.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Csépa Község honlapja - 2019.december 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Sikeres pályázat esetén munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó fenntartja jogát arra 
vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 

X. Napirend 
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Előterjesztés Csépai Gazdasági és Műszaki Szervezet intézményvezetői pályázat 
elbírálása 
 
Dr. Hoffmann Zsolt: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményénél a 
Csépai GAMESZ-nál az intézményvezető Pintér László megbízását a képviselő-testület 
2019.11.30-ig meghosszabbította. A képviselő-testület a GAMESZ intézményvezetői 
álláshelyre a pályázatot kiírta, a határidőig kettő pályázat érkezett be. A pályázók kérték az 
adataik zártkörű kezelését, így zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, a pályázók kérését 
figyelembe véve kézfeltartással jelezze, aki egyetért a pályázat zárt ülésen való elbírálásával! 
Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta a pályázat zárt ülésen 
való elbírálását. 
 
 
637/2019.(XI.20.) határozat 
A csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázat elbírálásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 
Pályázatának zárt ülésen történő megtárgyalását és elbírálását elfogadja. 
 

Erről értesül: 1./Képviselő-testület (helyben) 
   
 

11. Napirend 
Egyebek 
 
a.) JCB javíttatás 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: JCB javíttatás vált szükségessé. A gép egész évben 
dolgozott, és a hibák is jobban előjönnek ilyenkor. A JCB javíttatását el kellett végeztetni, a 
javíttatásra azonban nem állt rendelkezésre előirányzat. Kérem a Képviselő testületet 
járuljanak hozzá, hogy az általános tartalék terhére a JCB javíttatással kapcsolatos költségek 
kiegyenlítésre kerüljenek.  
Aki egyetért azzal, hogy JCB javíttatással kapcsolatos költségeket az általános tartalék terhére 
biztosítsuk, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag 
egyetértett a javaslattal. 
 
638/2018 (V.22.) határozat  
JCB gépjavítási költség fedezetére 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja, hogy a JCB javítás költségére 
1.085.581 Ft fedezetet biztosít, az általános tartalék terhére. 
 
Erről értesül:  1./ Számviteli osztály (Csépa-Kunszentmárton) 
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben)ű 
 
 
b.) Konyha felújítás során felmerülő gázszerelési munkálatok többletkiadása 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Konyha felújítás során felmerülő gázszerelési munkálatok 
fedezetére kérem a testület hozzájárulását, ez a tétel pályázati elszámolásba nem tehető. 
Kérem a Képviselő testületet járuljanak hozzá, hogy az általános tartalék terhére a Konyha 
felújítás során felmerülő gázszerelési munkálatok kiegyenlítésre kerüljenek.  
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Konyha felújítás során felmerülő gázszerelési 
munkálatok fedezetét az általános tartalék terhére biztosítsuk, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
 639/2019. (XI.20.) határozat 
 Konyha felújítás során felmerülő gázszerelési munkálatok fedezetére 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja, hogy az Önkormányzati 
Konyha felújítás során felmerülő gázszerelési munkálatok fedezetére 588.859 Ft fedezetet 
biztosít az általános tartalék terhére. 

 
Erről értesül:  

 1./ Képviselő Testület tagjai (helyben) 
 2. KKÖH pénzügyi osztálya 

 
c.) Mini bölcsőde kialakításának pályázati tervdokumentáció többletkiadása 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A Széchenyi 2020-TOP-1.4.1-19 intézkedés keretében 
Mini bölcsőde kialakításának pályázati tervdokumentáció elkészítéséhez 450.000 Ft többlet 
költség merült fel. Kérem a Képviselő testületet járuljanak hozzá, hogy az általános tartalék 
terhére a Mini bölcsőde kialakításának pályázati tervdokumentáció elkészítéséhez 450.000 Ft 
kiegyenlítésre kerüljenek.  
Aki egyetért azzal, hogy a mini bölcsőde kialakításának pályázati tervdokumentáció 
elkészítéséhez 450.000 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítsuk, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 
 
 640/2019. (XI.20.) határozat 
 bölcsődei férőhely kialakításához kapcsolódó pályázati terv elkészítésének 
 szerződés szerinti díjáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Széchenyi 2020-TOP-
1.4.1-19 intézkedés keretében Mini bölcsőde kialakításának pályázati tervdokumentáció 
elkészítéséhez 450.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Erről értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2.) KKÖH pénzügyi osztálya 
 
d.) KKÖH támogatásáról 
 
Dr. Hoffmann Zsolt: Csépa Községi Önkormányzat udvarában működő napelem rendszer az 
előző évben nagyban segítette a Hivatal épületének fűtéséhez szükséges villamos energia 
termelést.  
Műszaki meghibásodás miatt azonban, a napelemek működése mintegy 8 hónapra kiesett a 
villamos energia termelésből. Azóta visszakerült a termelésbe a napelemek mintegy 60%-a.  
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A napelem rendszer meghibásodásának következményeként szükséges az önkormányzati 
támogatás kiegészíteni további 700.000 Ft-al. 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi költségvetésével kapcsolatos határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, kézfeltartással jelezze, aki 
egyetért a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiegészítésére 
700.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtsunk! 
Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta a KKÖH támogatását. 
 
 
641/2019.(XI.20.) határozat 
KKÖH támogatásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete dönt, hogy a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiegészítésére 700.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, az általános tartalék terhére. 
 

Erről értesül: 1./Képviselő-testület (helyben) 
   
 

e.) ERSTE Bank részvényportfólió értékesítéséről 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kárpótlási jegyekből került megvételre ez a 
részvényportfólió csomag. Folyamatos az értékvesztés, ezért célszerű a részvények eladása. 
Kérem a képviselő-testületet, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az Erste részvények 
értékesítésével! Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta a 
részvények értékesítését. 
 
 
642/2019.(XI.20.) határozat 
Erste részvények értékesítése 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete dönt, hogy a tulajdonában lévő 3020549 
ügyfélkódon nyilvántartott Erste befektetés részvény értékesítésre kerüljön.  
 

Erről értesül:  1./Képviselő-testület (helyben) 
    2. Számviteli osztály Csépa-Kunszentmárton 
    3. / Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő út 24-26 
 
 
f.) Allianz Hungária Zrt ajánlata 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Allianz Hungária Zrt keresett fel az elmúlt napokban, hogy 
életbiztosítási kötvényt kössünk. Én nem ragaszkodom hozzá, sok idő még a kifizetett összeg 
megtérül. 
Kérem a képviselő-testületet, kézfeltartással jelezze, aki egyetért hogy ne kössünk az Allianz 
Hungária Zrt-vel életbiztosítási szerződést. 
Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta hogy ne kössünk 
életbiztosítási szerződést. 
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643/2019.(XI.20.) határozat 
életbiztosítási szerződés 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete dönt, hogy a polgármester nevére nem köt 
életbiztosítási szerződést. 
 

Erről értesül: 1./Képviselő-testület (helyben) 
 
 
 

g.) Ingatlanfelajánlás 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kovács József Sándorné keresett fel az elmúlt napokban, 
hogy felajánlaná a tulajdonában lévő természetben a 5475 Csépa, Béke utca 227. (hrsz.1360) 
ingatlant az önkormányzatnak. Sajnos teher is van a házon, ezért az a felajánlás elutasítására 
teszek javaslatot. 
Kérem a képviselő-testületet, kézfeltartással jelezze, aki egyetért hogy ne fogadjuk el a 
felajánlott ingatlant. Megállapítom, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta 
hogy ne fogadjuk el az ingatlant. 
 
 
644/2019.(XI.20.) határozat 
ingatlan felajánlásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete köszönettel vette Kovács József Sándorné  
ingatlan felajánlását, de  a testület a Kovács József Sándorné  tulajdonában lévő természetben 
az 5475 Csépa, Béke utca 227. (hrsz.1360) lévő ingatlant nem fogadja el.  

 
Erről értesül:  1./Képviselő-testület (helyben) 
  2./ Kovács József Sándorné 5475 Csépa,  

 
 
h.) Képviselő delegálása társulásokba 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: a járásban működő önkormányzati társulásokba most az új 
ciklus kezdetén képviselőt kell delegálni. Eddig a polgármester képviselte a testületet, 
azonban ettől el lehet térni. Ezzel kapcsolatosan merült-e fel gondolat, esetleg önkormányzati 
képviselőt kíván-e a testület delegálni? Amennyiben nincs véleménynyilvánítás szavazásra 
bocsátom: 
Aki egyetért azzal, hogy Pintér Csaba Gábor polgármestert delegálja a csépai önkormányzat a 
Tiszazugi Önkormányzatok társulásába, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen 
szavazattal a testület egyetértett a javaslattal. 
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645/2019. (XI.20.) határozat 
Tiszazugi Önkormányzatok társulásába delegálásról 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete dönt, hogy a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulásába Pintér Csaba Gábor  polgármestert delegálja. 
 
Erről értesül:  1.) Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 
   2.) Képviselő-testület 

 
i.) lakásbérleti kérelem 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Oláh Csaba keresett meg, lakhatási gondjai vannak, és 
bérleményhez szeretne jutni. Az önkormányzatnak azonban sajnos nincsen olyan lakása, 
amely olyan állapotban van, amit bérbe tudna adni. 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzati lakást jelenlegi állapotban ne adjuk bérbe, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag egyetértett a 
javaslattal. 
 
646/2018 (V.22.) határozat  
Oláh Csaba lakásbérleti kérelme 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Oláh Csaba csépai lakost, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant nem kíván bérbe adni. 
 
Erről értesül:  1./ Oláh Csaba Csépa, Béke utca 174. 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: más hozzászólás nem lévén az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor       Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester           jegyző 


