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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. január 21-én megtartott nyílt ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 
   Bíró József   alpolgármester 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 

Mészáros Mária  képviselő 
Szabóné Bódi Dorina képviselő 
Havrilla Sándorné  képviselő 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat! Külön köszöntöm Diakónus Urat: Antal Andrást, 
jelenlegi és volt intézményvezetőket. Megállapítom, hogy minden képviselő és a 
polgármester jelen van: azaz 7 fő Határozatképesek vagyunk. Van-e kiegészíteni való 
a napirendi pontokhoz. Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi 
javaslatot a testület. 
 

1/2020.(I.21.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2020. január 21-ei ülés 
napirendjeit az írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szeretnék egy régi rendszert feleleveníteni ezzel a 
tájékoztatóval: az anyagi helyzetünk: 40 millió Ft. van az összes számlánkon 
együttesen, mely összeg jelentős része kötött felhasználású. 
Szeretnék az elmúlt ülés óta megtett intézkedéseinkről beszámolni. Ezúton is 
köszönöm mindenkinek, hogy az adventi ünnepség sorozatunkon ilyen magas számban 
részt vettünk, és kérem, hogy a továbbiakban is hasonló részvétellel jelenjünk meg. 
Még decemberben a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának ülésén vettem részt, 
ahol új vezető választására nem került sor, ezért tegnap ismét tárgyaltunk ezzel 
kapcsolatban, ahol megválasztásra került Dr. Papp Antal Marfű város polgármestere. 
Ezért a jogfolytonosság nem valósult meg.  
A polgármesterek találkozójához a helyszínt biztosítottuk, remélem településünk jó 
hírnevét viszik tovább a megjelent polgármesterek. 
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A tiszazugi polgármesterekkel egyeztettem a jövőbeni közös munkákról, együtt 
működésükről biztosítottak. 
A katasztrófavédők munkatársai mutatkoztak be hivatalunkban a napokban.  
Sajnálatosan január hónapban 3 temetésen is képviselnünk kellet az önkormányzatot a 
megbeszéltek alapján, ehhez szeretném tartani magunkat, a hozzátartozóktól nagyon 
pozitív vissza jelzéseket kaptam, többen is köszönetüket fejezték ki, hogy a képviselő 
testület figyelmét nem kerülte el az őket ért veszteség. Ebben a nehéz időben 
különösen jól esett nekik ez a figyelmesség.  
Ezekről szerettem volna röviden tájékoztatni a megjelenteket. Remélem a 
későbbiekben tartalmasabb tájékoztatókat nyújthatok. 
Márciusban szeretnék egy kötetlen falugyűlést tartani, ahol a település jövőjéről a 
lakosokkal elbeszélgetünk.  
Amennyiben elfogadják a képviselők a polgármesteri tájékoztatót, kérem 
kézfelnyújtással jelezzék. 7 igen szavazattal a testület elfogadta a polgármesteri 
tájékoztatót. Köszönöm 
 
 

II. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: a pénzügyi bizottság véleményezte a 2020. évi 
költségvetési rendelet-tervezetét. Megkérem Türke-Polyák Mariannát a tájékoztatásra!  
 
Türke-Polyák Marianna: mérlegfőösszeg: 400.656 000 Ft. 
Kiemelném a bevételek változásánál a jelentősebbeket:  
- a gyermek étkeztetés támogatása 6 millióval magasabb az előző évinél, illetve 
-  az idősek otthona bértámogatása megemelkedett 17millióról 23 millióra. 
- az előző évben az egyéb önkormányzati feladatok ellátására 6 milliót kaptunk, 2020-
ra 11milliót. Ez a 11 millió teljes egészében át lett adva a költségvetésben a Közös 
Önkormányzatnak.  
- A Működési bevételeknél az előző évben befolyt bevételeket vettük alapul az 
önkormányzatnál és az intézményeinél is. 
- Csökkent: a Polgármesteri illetmények kiegészítése éves 142.200 forint lett. Az éves 
illetménye 6.880.500.- forint. Gyakorlatilag ezt és a költségtérítést, valamint az 
alpolgármesternek járó juttatásokat az önkormányzatnak kell előteremtenie.  
2. tábla: Önkormányzat és intézményeinek kiadásait szintén az előző évet figyelembe 
véve terveztük meg. Minden intézmény működése biztosítva van. 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: Tegnap alaposan átnéztük a tervezetet. 
Reális költségvetés áll rendelkezésünkre. Külön köszönöm Türke-Polyák 
Mariannának, hogy részletesen tájékoztatott minket. Azt is elmondta, hogy ez egy 
tervezet, biztos, hogy 02.15-ig még kozmetikázásra szorul. Pl: Óvoda intézménye 
költségvetését jelezte Havrilla Sándorné, hogy igen szűkös. Adók realizálása, a 
földadó kivezetésének ígérete került megemlítésre, valamint 1 fő családisegítő állandó 
felvétele került javaslatra. A bizottság továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a 
tervezetet. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az anyagot mindenki megnézhette, ehhez nem 
kívánok hozzá fűzni csak annyit, hogy ez egy valóban reális költségvetés. Nincsenek 
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irreális bevételek tervezve, és ehhez lett a kiadás alakítva. Ez szerintem nagyon 
szimpatikus. Átlátható, laikus számára is érthető. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Havrilla Sándorné képviselő: 52 millió F t az intézményünk összes támogatása. 
Az egész évi dologi kiadásunk alig több mint 1millió Ft, amit Marianna +1millióval 
tudott megnövelni a költségvetés alakításánál. Ez még mindig elég szűkös. Több éven 
keresztül ilyen dologi költségvetéssel nem működtethető az intézmény. A kötelező 
bérkiegészítést sem tudjuk megadni, a fűtést sem tudjuk kifizetni, ha gázzal kell 
fűtenünk. Sajnos egyéb karbantartásra már nem is jut.  
A bértámogatás igen szűkös, de ezt jelezni kellene feljebb is. Tudom, hogy év közben 
még kapunk egyéb forrásokból, de én nem látom ilyen derűsen a költségvetést. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A bérhiányt, ha a teljes tartalékot feléljük sem 
tudjuk kiegészíteni, erre keresni kell megoldást. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A tegnapi pénzügyi ülés után még 
gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk javítani a helyzeten. A jelenlegi költségvetésénél 
is 1.300000 forintot ad az önkormányzat, májusban azért még igényelni próbálunk a 
finanszírozáshoz, ez némileg javít a helyzeten. Szeretném megjegyezni, hogy ugyan 
első alkalommal készítette el az intézményvezető intézményének bérköltségvetését, 
mely során véletlenül keletkezhetett a járulékoknál egy számítási hiba, 1M forintot 
szabadít fel egyéb dologi kiadásokra, ha ez korrigálásra kerül. Ez is sokat javít azért a 
jelenlegi helyzeten. 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: A járulékokat a polgármester Úrral egyeztettem. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Beszéltünk róla, csak nem véglegesítettük, ehhez 
még le kell ülnünk, hogy ezt véglegesítsük. – Kíván még valaki a költségvetés 
tervezetéhez hozzá szólni? Igen: Jakab Andrásnak átadom a szót: 
 
Jakab András: Tisztelt Jelenlévők!  
1. Úgy látom, hogy egy költségvetést 0-ra tervezni nem éppen stabil. Kicsit több 
tartalékot kellene tervezni az esetleges váratlan kiadásokra. 
2. földadó: ilyen költségvetés mellet nem lehet csökkenteni, -az intézmények 
működését nem lehet kockáztatni  
3. kommunális adó: arról volt szó: aki rendben tartja a portáját, annak nem kell 
kommunális adót fizetni. Erről ebben a költségvetésben nincs szó. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Sorban haladva, hogy a felmerült felvetésekre 
reagáljak: 
1. a költségvetésben májusban készül el a zárszámadás, ez fogja képezni a tartalékot. 
Csak reális képet szabad készíteni a költségvetés készítésekor, és mivel most még nem 
tudjuk a maradvány összegét, ezzel nem tervezhetünk. Természetesen megfontoljuk a 
javaslatodat.  
2. A földadó csökkentésére ki fogunk dolgozni egy ésszerű, megvalósíthatósági tervet 
5 év alatt. Ez évi 1,5 millió Ft-ot jelent kb. évente. Erre már van terv, a mikéntjének 
szabályosságát vizsgáljuk.  
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3. A kommunális adóra ugyan ez érvényes. Az ígéreteinket meg szeretnénk valósítani, 
ezért azon leszünk, hogy tartható legyen. A költségvetést nem fogjuk megnyirbálni, a 
forrást meg kell találni, amivel ezek a kiesések pótolhatóak. 
Van e további javaslat? 
Amennyiben nincs, akkor a testület tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja e a 
költségvetési tervezetet? 7 igen szavazattal továbbtárgyalásra alkalmasnak találta a 
testület a 2020 évi költségvetési tervezetet. 
 
 

2/2020.(I.21.) határozat 
Költségvetési rendelet-tervezet továbbtárgyalásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és továbbtárgyalásra 
alkalmasnak tartja Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés-rendelet 
tervezetét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

III. Napirend 
Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Önkormányzatunk minden évben próbálja 
támogatni a közösségi élet fellendülését, megmozdulásait. Ehhez a támogatáshoz 
2020-ra pályázatot ír ki a képviselő testület. Erről az anyagot mindenki megkapta, 
különösebben nem kívánok hozzá szólni. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra ajánlja a pályázati 
kiírást. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e a pályázat kiírásával kapcsolatosan 
észrevétel, hozzászólás? Nincs. Akkor kérem a képviselőket, hogy amennyiben 
elfogadják a pályázat kiírását a mellékelt anyag szerint, kérem kézfelnyújtással 
jelezze: 7 igen szavazattal a testület elfogadta a civil szervezet pályázati kiírását. 

 
3/2020.(I.21.) határozat 

a 2020. évi Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírásáról 
 

A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a 2020. évi civil 
szervezetek támogatásának pályázati kiírásáról, és azt a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Zámbó Edina 
 
Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 

    2./ Képviselő testület tagjai 
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1. melléklet a 3/2020. (I.21.) határozathoz 
 

 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

A 2020. évi támogatás elnyeréséhez 
 
 
1. A pályázó főbb adatai: 
 
1.1.Megnevezése:……………………………………………………………………… 
 
1.2. Székhelye: Település C s é p a 
 
Irányítószám: Utca, házszám: ……………………………………………………… 
 
1.3. Telefon/Mobil: Faxszám:…………………………………………………………. 
e-mail cím:…………………………………………………………………………….. 
Honlap cím:…………………………………………………………………………… 
 
1.4. Szervezet működési formája alapítvány, egyesület, kht., szövetség, egyéb:…. 
 
1.5. A pályázatért felelős neve:……………………………………………………… 
1.6. Címe: Település:    Csépa 
Irányítószám: Utca, házszám: ……………………………………………………... 
 
A pályázó: 
1.7. Adószáma: …………………………………………………………………….. 
1.8. Számlaszáma: ……………………………………………………………………. 
 
1.9. Cégkivonat, bírósági bejegyzés száma: …………………………….…………. 
 
1.10. Alapszabály, alapító okiratának bejegyzése, helye, dátuma, száma:………… 
 
1.11. Alapító okiratban a cél és feladat megjelölése: ………………………… 
 
2.1. A pályázati cél bemutatása (max. 1oldalban): (hátoldalon) 
 
3. Költségvetési adatok: 
3.1 A tevékenység összköltsége:  …………………………………………….………… 
 
3.2 Saját forrás (tagdíj,támogatás…):………………………………………………... 
 
3.3 Megpályázott összeg:  ……………………………………………………… 
 
C s é p a, 2020._________________ 
 
 

cégszerű aláírás 
(nevet géppel, v. nyomtatott nagybetűkkel is ki kell írni 
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IV. Napirend 

a civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadása  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Átadom a szót Mészáros Mária pénzügyi bizottság 
elnökének.  
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. A 
bizottság megvizsgálta a beszámolásokat, javasolja a beszámolók elfogadását.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? 
 
Sajó Gergő képviselő: Nincs lefedve a szerződésben kötött összeg a Csépai 
Sportegyesület beszámolójában.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Valóban, de ennek már utána jártunk, mivel kiutalva 
sem lett a szerződésben rögzített érték. Annyival számoltak el, amely ki is lett utalva 
részükre. 
Aki elfogadja a civil szervezetek 2019. évi elszámolását, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom, a képviselő testület egyhangúlag elfogadta a támogatás 
elszámolását 7 igen szavazattal. 

 
 

 
4/2020.(I.21.) határozat 

a civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadása 

 
A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és elfogadja a 
civil szervezetek beszámolóit a 2019. évi támogatás felhasználásáról.  

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 1./ Civil szervezetek Vezetői 
    2./ Képviselő testület tagjai 
 

 
 

V. Napirend: 
Csépa Község Önkormányzata és a Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: A napi rendi pont előterjesztésére fel is kérném dr. 
Hoffmann Zsolt jegyző Urat, át is adnám neki a szót: 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs 
személyzete a feladatok ellátására, ezért évről-évre önkormányzatunkkal kell kötnie 
egy együttműködési megállapodást, hogy intézményünk elláthassa ezeket a 
feladatokat. Kérem a képviselőket, hogy az októberben már elfogadott együttműködési 
megállapodást ismét fogadják el! 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: megkérem kézfelnyújtással jelezze aki egyetért az 
együttműködési megállapodás elfogadásával. Megállapítom, a testület 7 igen 
szavazattal elfogadta az együttműködési megállapodást. 
 
 

5/2020.(I.21.) határozat  
 Az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
A Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csépai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást és azt 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 

 
 

 
5/2020.(I.21.) önkormányzati határozat1. számú 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, 
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- 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 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. 
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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 
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.  
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 5/2020. (I.21) önkormányzati határozatával, Csépai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (I.30.) határozatával jóváhagyta. 
 
Csépa, 2020. ............................ 
 
 

Pintér Csaba Gábor 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 (1990) 
elnökhelyettes 

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

(1990) 
 

 
VI. Napirend 

Állami és Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2020. évi 
programterve 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A napi rendi pont előterjesztésére átadom a szót 
Gödöllei Krisztiánnak, a K.K.K. Bizottság elnökének. 
 
Gödöllei Krisztián K.K.K. Biz. elnöke: Megállapítottuk, hogy ez a programterv 
elfogadható, egyedül a 03.15-ei ünnepség nem a napján lesz, ekkor az iskolásokhoz 
igazítottuk. Ez jó alkalom lesz arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mikor számíthatunk 
több részt vevőre: ha a napján van, vagy ha előző munkanap tarjuk az ünnepséget, 
ugyan is szeretnénk látni, mekkora lesz a létszámkülönbség. 
 
Bíró József alpolgármester: igen, ezeket vettük figyelembe a program kialakításánál. 
Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a programtervet. 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Régi mintát alapul véve szeretném elmondani, 
hogy korábban már próbáltuk a napján tartani az ünnepségeket, s ekkor nem volt több 
jelenlévő, mint ha előző munkanapon tartottuk volna az ünnepséget. Ezért maradtunk 
annál a szokásnál, hogy a megelőző munkanapon tartjuk. Valamint a polgármesternek 
is van, hogy megye székhelyen vagy egyéb helyen is meg kell jelennie állami 
ünnepségeken, ezért nem biztos hogy össze egyeztethető. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kunszentmártonra hivatkozva, náluk bevált 
gyakorlat, hogy tudják úgy szervezni az ünnepségeket, hogy mindig a napján tudják 
tartani azokat. Ennek nem lehet akadálya. Mindenképp a település ünnepsége lesz az 
első, s ha utána a lehetőségek engedik, veszek majd részt egyéb rendezvényeken. 
Látom, Diakónus Úrnak lenne hozzá szólása, átadom a szót. 
 
Antal András Diakónus: Először is szeretném, ha tisztáznánk néhány dolgot: az 
Egyház nem civil szervezet. Nincs megemlítve sehol: se pályázatban, sem sehol.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Úgy tudom, hogy van alapítványotok, ők is 
beadhatják a pályázatukat a civilek körében. Hosszú távon kidolgozhatunk egy külön 
tervet, de a 2020. évben a szűkös költségvetésben nem lesz mód külön támogatásra.  
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Antal András Diakónus: Rendben. Javasolnám az augusztus 20-ai ünnepség a 
templomból induljon misével, és onnan vonuljon az ünneplő közösség a szoborhoz.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ezt a felvetést támogatom. Ki kell dolgozni ezt a 
forgatókönyvet. 
 
Pintér Lászlóné: Eredetileg a régi hagyomány szerint a Mária szobortól indultunk, és 
onnan közös imádság után folytatódott az ünnepség.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Rendben, időben fel fogja venni veled az illetékes a 
kapcsolatot a forgatókönyvvel kapcsolatban. 
 
Polovics Zoltán képviselő: Az ünnepnapok azért lettek kialakítva, mert azon a napon 
történtek. Úgy gondolom, hogy az ő áldozatuk ér annyit, hogy méltón meg tudjuk 
köszönni nekik, hogy mi most itt élhetünk. Ezért kellene arra törekedni, hogy a napján 
tartsuk ezeket a megemlékezéseket.  
 
Mészáros Mária P.Ü. biz. elnöke: Úgy gondolom, hogy intézményvezetőként meg 
vagyok szólítva. Azt tapasztaltam, hogy a gyerekeken kívül elenyésző százalék jelenik 
meg az ünnepségeken. A szülőknek kellene példát mutatniuk. Próbáljuk meg, hogy ha 
nem munkanapon tartjuk az ünnepséget, milyen részvételre számíthatunk, de akkor 
számítanunk kell arra is, hogy nem jelenik meg az ünnepséget betanult diák, ezzel 
meglehetősen kellemetlen és nehéz helyzetbe hozva betanító tanárát és az ünneplésre 
vágyókat.  
 
Bíró József alpolgármester: Úgy gondolom, hogy a tiszteletet egy nappal előtte és 
utána is ugyan úgy méltó módon meg tudjuk adni. Számtalanszor tapasztaltuk már, 
hogy ha nem kötelező időben tartjuk az ünnepséget, magától a gyermek nem fog 
megjelenni. Annak a néhány embernek kell kellemesebbé tenni a megemlékezését, aki 
egyébként is megjelenik. Úgy gondolom március 15-tel és október 23-ai ünnepségek 
megtartása után láthatjuk meg, hogy mikor tudnak jobban részt venni . 
 
Turóné Guba Anna: Tisztelt Jelenlévők! Köszönöm a meghívást. Eddig nem szóltam 
hozzá az elhangzottakhoz, mert írásos anyagot nem kaptam. A költségvetéshez csak 
annyi, hogy magam is tapasztaltam, hogy milyen nehéz kialakítani. Nem lehet túl 
szoros költségvetést kialakítani.  
Ünnepségek: Korábban is felvetésre került, hogy a napján ünnepeljük. Úgy gondolom, 
hogy az megy el, akinek a lelkében ott van az ünnepség, és akkor megy el, amikor azt 
megszervezik. Képviselőktől pedig az lenne a kérésem az elmúlt ünnepségek alapján, 
hogy igen is szíveskedjenek részt venni az ünnepségeken. A pedagógusoknak pedig 
kötelessége részt venni ezeken az ünnepségeken. Én, ha itthon vagyok, akkor biztosan 
részt fogok venni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Csak szeretném megjegyezni, hogy a honlapon 
elérhető az önkormányzati anyag mindenki számára. 
 
Polovics Zoltán képviselő: Mi is megoszthatunk anyagokat a honlapon?  
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Bíró József alpolgármester: A honlapra a kirendeltség vezető kérésének megfelelően 
kerülnek fel az anyagok. Ez egy kötöttebb honlap, hiszen a törvényi előírásoknak is 
meg kell felelnünk.  
 
Sajó István: augusztus 20-a a legfontosabb ünnep számomra. Induljunk a templomból, 
és ünnepeljünk együtt kézen fogva a gyermekeinkkel.  
 
Pintér Lászlóné: Az ünnepségekkel kapcsolatban: valóban ma már nem biztos, hogy a 
napján tartható. Sajnos nem biztos, hogy akár a szülő el tud már eljönni a saját 
gyermeke ünnepségére, de sajnos kompromisszumot kell kötni. Azt javaslom, hogy 
azok az ünnepségeket, amikor a gyerekek tartják az ünnepséget, akkor ne 
ragaszkodjunk a napjához, de ha nem ők tartják, akkor próbáljuk meg a napján tartani, 
hátha az ünneplésre vágyó jobban ki tud jutni az ünnepségre. 
 
Jakab András: Véleményem szerint a napján kellene megtartani, az, aki három 
műszakban dolgozik, az nem fog szabadságot kivenni, hogy ünnepségre mehessen. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ezért is kötöttük ezt a kompromisszumot, mely 
alapján a március 15-ei és az október 23-ai, valamint az augusztus 20-ai 
ünnepségekkel megvizsgálhatjuk a résztvevők számát. Ez, úgy tűnik számomra, ilyen 
szempontból is a kísérletek éve lesz. Ezt megvizsgáljuk, és a lakossághoz kell 
alkalmazkodnunk. 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Minden ünnepségen ott vagyok, tudom, hogy kik 
szoktak részt venni. Szerintem próba, szerencse. Hátha többen fognak részt venni, de 
sajnos az a tapasztalatom, hogy érdeklődés hiánya miatt alacsony a részvétel. 
Remélem lesz egy olyan személy, aki méltó képen karban tudja tartani ezeket az 
ünnepségeket.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még hozzá szólás? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a napirendi pontról. Ki az, aki elfogadja az ünnepségek programtervét? 7 
igen szavazattal a testület elfogadta a 2020. évi programtervet. 
 
 

6/2020. (I.21.) határozat 
Községi rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2020. évi 

programterve 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Állami és Községi 
rendezvények programterv meghatározása, a falunap 2020. évi programtervével 
kapcsolatos tájékoztatót, és azt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 

 
Erről értesül: 1./ Bíró József alpolgármester 
   2./ Képviselő Testület tagjai Csépa 
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1. melléklet a 6/2020. (I.21.) határozathoz 
2.  

Tervezett ÖKM ünnepek, rendezvények 2020. évben 
 

 

ünnep megnevezése helyszín tervezett időpont választható 
időpont 

megjegyzé
s 

Megemlékezés az 1848/49-
es forradalomról és 

szabadságharc 

Művelődési 
Ház - 
1848-as 
emlékpark 

2020. márc. 13.      
péntek 17.óra   

Hősök napja 
II. 
világháborús 
emlékmű 

2020. május 31. 
vasárnap 9 óra 

2020. május 30. 
szombat 9 óra 

Pünkösdi 
hétvége 

Közösségek napja Művelődési 
Ház és parkja 2020. június 20.   

Az államalapítás, Szent 
István és az új kenyér 

ünnepe 

Dr. Surányi L. 
Egészségház- 
Szt. István 
Emlékpark 

2020. augusztus 
20. 

csütörtök 9.00 óra 

2020. augusztus 
19. 
szerda 17.00 óra 

 

Hagyományőrző napok Művelődési 
Ház és parkja 

2020. szeptember 
5/12.   

Megemlékezés az 1956-os 
forradalom és 

szabadságharcról 
56-os emlékmű 2020. október 22. 

csütörtök 14.00 óra   

Adventi ünnepi 
programsorozat 

Művelődési 
Ház és parkja 

2020. november 
27-december 20.   

     

 
     

  
 

 
 

VII. Napirend 
Csépai Gamesz Intézménynél 2019. évben végzett belső ellenőrzés elfogadásáról 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem dr. Hoffmann Zsolt jegyző urat ajánlja 
be a napirendet. 
 
dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Ez egy kötelezően ellátott feladat. Megnézi, hogy adott 
területen pénzügyi, gazdálkodási területen szabályosan működik-e a vizsgált terület. 
Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy az estleges hibákat még időben korrigálhassa az 
intézmény. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben a Csépai 
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Gamesz belső ellenőrzését indítványozta, melyet a HEXAKER Kft. 2019. november 
28 és december 11 között el is végzett. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-tervezetet tárgyalja 
meg és döntsön annak elfogadásáról. 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Szeretném tudni, hogy ez ugye 09.30-ig 
tartalmazza a bevételeket, decemberig növekedett-e ez, és ha igen, mennyivel? 
 
Pintér László Csépai Gamesz intézményvezető: igen, de most nem tudom 
megmondani pontosan, hogy mennyivel. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: igen emelkedett, nem teljesen a tervezettel, ezért az 
idén a GAMESZ bevételeinek tervezésénél ezt figyelembe vettük. Ezért is csökkent 
milliós nagyságrenddel a bevételek összege a Gamesz költségvetésében.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Köszönöm! Ez teljesen más fényben tűnteti fel ezt. 
Szerettem volna, hogy ha kiemeljük azt, hogy jelenleg nem egy túltervezett 
költségvetése készül a 2020-as évre.  
 
Bíró József alpolgármester: Ez egy tartható költségvetés, mely biztosítja az 
önkormányzat és intézményeinek működését. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Közmeghallgatás előtt összehívtam az 
intézményvezetőket, hogy nem szeretnék beleszólni a költségvetésükbe, mindenki 
feleljen a saját szakterületéért. Úgy gondolom, azért végezték az iskoláit az 
intézményvezetők, hogy megfelelően tudják a munkájukat végezni. Én csak legvégső 
esetben fogok beavatkozni az intézmények működésébe, és költségvetésébe. Van-e 
kérdés ezzel kapcsolatban? 
Elfogadjuk-e a 2019 évi belső ellenőrzés eredményét? A testület 7 igen szavazattal 
elfogadta a csépai GAMESZ belső ellenőrzéséről szóló jelentést. Köszönöm. 
 
 

7/2020.(I.21.) határozat 
A Csépai Gamesz 2019. évben végzett belső ellenőrzés elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csépai Gamesz 2019. évben 
tartott ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja. 
 
 
Erről értesülnek: - Pintér Csaba Gábor polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testület tagjai, 

 
 
 
 Dr. Hoffmann Zsolt Pintér Csaba Gábor  

 jegyző polgármester 
 
 
 



18 
 
 
VIII. Napirend 
A 2020. évi belső ellenőrzési terv ellátására:  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Felkérném Berényi Veronikát, ajánlja be az 
anyagot. 
 
Berényi Veronika kirendeltésg-vezető: A belső ellenőrzési feladatok ellátását a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és intézményeik számára 
kötelező feladatként jelölte meg. Az elvégzendő feladatok közé tartozik az éves 
ellenőrzési terv megalkotása. Javasolnám a Vackor Művészeti Óvoda átfogó 
ellenőrzését.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
alábbi határozat-tervezetet tárgyalja meg és döntsön annak elfogadásáról. Aki 
elfogadja a 2020 évi belső ellenőrzésről szóló tervet, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom a testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2020. évi belső 
ellenőrzési tervet. Köszönöm!  
 
 

8/2020.(I.21.) határozat 
a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 
Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal és Csépa Községi Önkormányzat 2020. évben tartandó 
ellenőrzésekről szóló belső ellenőrzési tervét az alábbiakban hagyja jóvá. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testületet szükség esetén azonnal, de 
legalább egyszer az éves ellenőrzési jelentésben kell tájékoztatni. 
 
2020. évben az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 
 
A Vackor Művészeti Óvoda állami támogatásának ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés célja: Vackor Művészeti Óvoda gazdálkodásának 

ellenőrzése. Annak megállapítása, hogy az állami 

támogatás igénybevételének elszámolásához, a 

költségvetési törvényben meghatározott 

mutatószámokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 

szabályszerű vezetése biztosított volt-e, illetve a létszám 

és bérgazdálkodás törvényi előírásoknak megfelel-e. Az 

intézményi gyermekétkeztetés nyilvántartásának 

ellenőrzése, jogosultságok, szülői nyilatkozatok megléte. 

Az ellenőrzés tárgya: Dokumentumokon alapuló, utólagos gazdálkodási  
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ellenőrzés. 
 

Az ellenőrzés terjedelme: 2020. költségvetési év 
Az ellenőrzött időszak: 2020 év  8 hónap 
Azonosított kockázati tényezők: jogszabályi környezet változása, közvélemény 

érzékenysége, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 
Az ellenőrzés ütemezése: jelentés: 2020. 
Vizsgált intézmények: -  
 
Egy esetleges célellenőrzésre bármikor sor kerülhet.  
Erről értesülnek:  - Pintér Csaba Gábor polgármester, 

  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző, 
  - Képviselő-testületi tagok, 

 
 Dr. Hoffmann Zsolt Pintér Csaba Gábor  

 jegyző polgármester 
 
 

IX.  Napirend 
Egyebek: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési 
megállapodása:  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Időnként meg kell újítanunk az együttműködési 
megállapodásunkat a Megyei Főkapitánysággal, amely azt tartalmazza, hogy térítés 
mentesen bérbe adjuk a Béke. u. 114 szám alatti ingatlant, mely megállapodást évente 
felül vizsgáljuk. Kérem, a szerződés meghosszabbításához járuljanak hozzá a 
képviselők, és aki egyet ért ezzel a javaslatommal, kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal elfogadja a javaslatomat. 
 

9/2020.(I.21.) határozat 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési 

megállapodásának meghosszabbításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodásának újbóli 
megkötéséhez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Csépa 
Községi Önkormányzati nevében aláírja. 
 
 

9/2020.(I.21.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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Amely létrejött Csépa Község Önkormányzata (5475 Csépa, Rákóczi u.24. képviseli 
Pintér Csaba Gábor polgármester, továbbiakban mint Használatba adó ) 
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, 
Baross u. 39. képviseli Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány 
továbbiakban Használatba vevő) között Csépa Község közbiztonságának javítása 
érdekében. 
 
1. Csépa Község Önkormányzata a Csépa, Béke u.114.sz.alatti ingatlanon belül 20 
m2 területet irodahelyiségként 2020.01.01-től 2020.12.31-ig térítésmentesen biztosítja 
a Megyei Rendőr-főkapitányságnak, azon belül is a Kunszentmárton Városi 
Rendőrkapitányság Csépa KMB szolgálata részére, RENDŐRSÉGI KMB iroda  
céljára. A felek közös megegyezésével, a bérlei idő lejártakor a szerződés további 1 
évvel meghosszabbítható. 
 
2. A Csépa Község Önkormányzata a KMB Iroda működésének szükségességére 
tekintettel a helyiség használatát térítésmentesen biztosítja a rendőrség részére. A 
helyiség használatának ideje alatt a felmerülő közüzemi költségeket az Önkormányzat 
viseli. (víz, villany, gáz, stb.).   
 
3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, ezen belül a 
Kunszentmárton Városi Rendőrkapitányság vállalja KMB Iroda létesítését. Célja 
Csépa Község területén a közbiztonság javítása, az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetének növelése, a jogsértések csökkentése érdekében az állandó rendőri 
jelenlét. A rendőrség a KMB Iroda működésével biztosítja a rendőrség és az 
állampolgárok közötti közvetlen kapcsolat kialakítását. 
 
4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vállalja a 
rendelkezésére bocsátandó helyiség továbbiakban szükséges berendezését, a feladat 
jellegének megfelelő szakszerű kialakítását.  
 
5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szereplő kérdésekre a Ptk. ide 
vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
 
6.      Felek rögzítik, az MNV Zrt. előzetes jóváhagyása nem szükséges, mivel a 
megállapodás megfelel a 254/2007.(X.4.) korm.sz.rendelet előírásában foglalt 
feltételeknek, tekintettel a hivatkozott rendelet 53.§ (2)bek. d. pontjára. 
 
 
 
 
Csépa, 2020. január ………..                                 Szolnok, 2020. január.…… 
 
 
 
…………………………     ……………………………...  
 Pintér Csaba Gábor   Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok 
 Polgármester     rendőrségi főtanácsos 
               megyei rendőrfőkapitány 
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Pénzügyi ellenjegyzés :    Pénzügyi ellenjegyzés : 
 
 
 Berényi Veronika    Dr. Dorkó Zsolt r. ezredes 
 kirendeltségvezető    rendőrségi főtanácsos 
      gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 
 
  
    Jogi ellenjegyzés: 
 
 
       Fehérné Dr. Dobos Zsuzsanna 
        jogtanácsos 
 
 
2. Pataki György javaslata az ártézi kút felújításával kapcsolatban.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ő felajánlja, hogy tudásával és társadalmi 
munkájával tud hozzá járulni a felújításhoz. Kérdezném, hogy most, vagy esetleg egy 
későbbi időpontban, amikorra felkészülnénk, megtárgyaljuk a kút felújításának 
témáját. Sajnos a költségvetésbe most ez nem fér bele, tudjuk, hogy ezen 
mindenképpen változtatnunk kell. Van -e valakinek ezzel kapcsolatban felvetése? Sajó 
István úrnak átadom ezzel kapcsolatban a szót. 
 
Sajó István: Szeretném javasolni, hogy akár az elszármazottak között is felvethetnénk, 
hogy van-e valaki, aki szakmailag hozzá tud járulni, valamint, ha egy számlát 
nyithatnánk, hogy közösségi adomány gyűjtést indítványozzunk. Terveztessük meg, és 
utána próbáljunk meg gyűjteni rá.  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Jelentős a tervezés költsége is, valamint a kút 
megvalósítása is több millió forintos lenne.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e esély, hogy a régi kútból a műemlék kútba 
eljuttatható-e a víz minimális költségen? 
 
Pintér László Gamesz intézményvezető: Talán igen 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Jó, akkor kérem Sajó urat, hogy csépacytin 
keresztül próbáljon erre szakembert keresni, és én ezt jelezni fogom Pataki úrnak. 
 
3. Csépa Béke utca  133/F számú ingatlanra érkezett vásárlási szándék: 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester:Van-e szándéka a testületnek az ingatlan 
értékesítésére?  
 
Havrilla Sándorné képviselő: Szeretnék javaslattal élni, hogy listázzuk fel, az 
önkormányzati ingatlanokat, amit később beszéljük át, hogy mely ingatlanokat 
szeretné értékesíteni az önkormányzat, melyet tartana meg. 
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Gödöllei Krisztián képviselő: Azt gondolom ezeket az ingatlanokat lakottá kell tenni, 
mert üresen csak romlik az állaga. Vagy bérbe adni, vagy értékesíteni kell. 
 
Mészáros Mária képviselő: Feltétlen most kell erről dönteni, vagy egy lista alapján 
később hozhatunk reálisabb döntést? 
 
Antal András diakónus: El kellene szerintem dönteni először is: hasznos ez a pénz, 
vagy fiatalítani szeretnénk a lakosságot, akár ingatlant vásárolhatnánk is további 
felhasználás céljából. 
 
Gödöllei Krisztián képviselő: Jó lenne, ha valóban a testület elé tárnánk ezeket az 
ingatlanokat, hogy később erről döntés születhessen. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Azt javaslom, hogy később egy anyag össze 
készítése után térjünk vissza erre a kérdésre. Megkérem, Pigniczki Árpádot, hogy egy 
anyagot állítson össze, melyekben esetleg képekkel is demonstrálja a szóban forgó 
ingatlanok állapotát, hogy döntést hozzon erről a későbbiekben a testület. 
 
4. Csépa Béke u. 234 ingatlanra is érkezett vásárlási szándék:  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: valószínűleg az előző megállapítás érvényesíthető 
most is. Ez egy viszonylag jó állapotban lévő ingatlan. 
 
Gödöllei Krisztián képviselő: Mennyit kínáltak érte? 
 
Pintér László Gamesz intézményvezető: Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant 
csak értékbecslés után lehet értékesíteni a törvényesség miatt. Ha a testület úgy dönt, 
hogy szándékában áll értékesíteni, akkor értékbecsülteti, és megindítja a folyamatot. 
 
5. Sike Kálmán kérte, hogy illegálisan tartózkodó lakóit költöztesse ki az 
önkormányzat: 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Sike Kálmán kérte, hogy illegálisan tartózkodó 
lakóit költöztesse ki az önkormányzat és felkínálta az önkormányzat részére az Árpád 
út 40 szám alatti ingatlant. Sike Kálmán megörökölte ezt az ingatlant, melybe idő 
közben önkényesen beköltözött valaki. Sajnos sok ilyen ingatlan van, melyet valaki 
önkényesen elfoglal. Azt nem támogatom, hogy megvásároljuk az ingatlant, a 
kilakoltatásról pedig nem tudom, hogy kezdeményezheti-e az önkormányzat. Jegyző 
úr, milyen eljárás indítható? 
 
dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Az önkormányzat nem kezdeményezheti a kilakoltatást, a 
tulajdonosnak a Bírósághoz kell fordulnia ezzel kapcsolatban. Erről kellene 
tájékoztatni az ingatlan tulajdonosát. 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönöm, akkor ezt tegyük meg. Tartunk az 
ingatlanra igényt? A testület 7 nem szavazattal az ajánlatot elutasította.  
 

10/2020.(I.21.) határozat 
Csépa Árpád u. 40 számon elhelyezkedő ingatlan adás-vételének felajánlásáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete köszönettel vette Sike Kálmán 
ingatlan felajánlását megvásárlásra, de a testület a Sike Kálmán tulajdonában lévő 
természetben az 5475 Csépa, Árpád utca 40. (hrsz. 510) lévő ingatlant nem kívánja 
megvásárolni.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület (helyben) 
   2./ Sike Kálmán 1181 Budapest, Havanna u. 48. 5/26 
 
 
6. Ivóvíz és szennyvíz hálózat felbecsültetése 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Bácsvíz megkeresett minket, hogy törvényi 
kötelezettségünk felbecsültetni az ivó- és szennyvíz hálózatot. Erre vannak 
szakosodott szakemberek, cégek, melyek közül többel is felvettük a kapcsolatot. 
Szelevény és Tiszasas önkormányzatokkal egyeztetve, ha mind a 3 önkormányzat 
ugyan azt a kivitelezőt bízzuk meg a szolgáltatás elvégzésével, akkor kaphatunk 20% 
kedvezményt. A Viköv Viziközmű Kft. ajánlata a legkedvezőbb: ivóvíz: 3.199.200 Ft 
+ áfa, szennyvíz: 1.230.060 Ft+áfa. Ez milliós nagyságrenddel alacsonyabb a 
következő ajánlatnál. Sajnos ezt kötelező megcsináltatni, csak a kivitelezőt 
választhatjuk meg. Viszont van egy elkülönített számlánk: a Víz és Csatorna bérleti díj 
elnevezésű számlánk, mely számlán szereplő összeg kötött felhasználású, de ez a 
szolgáltatás elvégeztethető. a terhére. Ezen a számlán felhalmozott pénz másra nem is 
használható. Kérdésem, hogy elfogadjuk-e a Viköv Viziközmű Kft. ajánlatát az ivóvíz 
hálózat felbecslésére, a Víz és Csatorna bérleti díj elkülönített számlánkon lévő összeg 
terhére? A testület 7 igen szavazattal elfogadta a Viköv Viziközmű Kft. ajánlatát. 
Köszönöm! 
 

11/2020.(I.21.) határozat 
a Viköv Viziközmű Kft. ajánlatának elfogadása az ivóvíz hálózat felbecslésére 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Viköv Viziközmű Kft. 
ajánlatát az ivóvíz hálózat felbecslésére 3.199.200 Ft + áfa, 
A Képviselő testület a fenti összeget a Víz és Csatorna bérleti díj elkülönített 
számlánkon lévő összeg terhére biztosítja.  
 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület (helyben) 
   2./ Viköv Viziközmű Kft. 
   3./ Pénzügyi osztály 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Valamint ismét felteszem a kérdést csak a szennyvíz 
hálózattal kapcsolatban: hogy elfogadjuk-e a Viköv Viziközmű Kft. ajánlatát a 
szennyvíz hálózat felbecslésére, a Víz és Csatorna bérleti díj elkülönített számlánkon 
lévő összeg terhére? A testület 7 igen szavazattal elfogadta a Viköv Viziközmű Kft. 
ajánlatát a szennyvíz hálózat felbecslésére. Köszönöm! 
 
 

12/2020.(I.21.) határozat 
a Viköv Viziközmű Kft. ajánlatának elfogadása az szennyvíz hálózat felbecslésére 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Viköv Viziközmű Kft. 
ajánlatát az szennyvíz hálózat felbecslésére 1.230.060 Ft+áfa értékben. 
A testület a fenti összeget a Víz és Csatorna bérleti díj elkülönített számlánkon lévő 
összeg terhére biztosítja.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület (helyben) 
   2./ Viköv Viziközmű Kft. 
   3./ Pénzügyi osztály 
 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Polgármesteri tájékoztatómból kimaradt: tegnap 
voltam a Keresztény Demokrata Néppárt Jász-Nagykun Szolnok-Megyei 
Szervezetének szolnoki irodájával egyeztetni az evangélikus templomról, mivel mi 
nem tudunk ezekre a felújításokra forrást találni. Kértem, hogy ők vegyék napirendre, 
a csépai evangélikus templom felújítását. Nagyon pozitív hozzá állást tapasztaltam. 
Meg fogják tekinteni az állapotát, és ha van mód, akkor az önkormányzat a tulajdoni 
jogot átruházza, amennyiben felújítják az épületet. Mivel nincs evangélikus lakosa a 
falunak, ezért egy múzeum, vagy egyéb felhasználású épület kialakításán 
gondolkodnak el. 
Illetve ami még lemaradt: a trianoni emlékművünk átadása: lakossági 
kezdeményezésre 2020.06.04-én tervezzük felavatni. Március magasságában el tudják 
kezdeni a munkálatokat. Ezúton mindenkit tisztelettel meghívok 2020.06.04-én 16.30-
kor a temető melletti parkban tervezzük felavatni.  
Egyebekben van-e még valami? 
 
Antal András diakónus: 2020-ban szeretném, ha Pintér Gábor püspök úr díszpolgárrá 
avatására sor kerülne. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Én kértem, hogy ez a napirendi pont halasztásra 
kerüljön, szándékosan elzárkóztam, hogy nehogy támadás érje a testületet ill. engem. 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Ez már korábban is javaslatra került, hogy Pintér Gábort 
díszpolgárrá avassuk. Egyetértek a diakónus úrral, hogy ez az esztendő a 
legalkalmasabb arra, hogy ezt megtegyük. Úgy gondolom, hogy ebben az évben ő a 
legalkalmasabb erre a posztra, a díszpolgárrá avatását be kell terjeszteni.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Rendben van, akkor ezt a kérést én tudomásul 
veszem, és ígéretet teszek arra, hogy amikor ez a kérdés esedékessé válik, be fogjuk 
terjeszteni a testület elé megtárgyalásra Pintér Gábor püspök úr díszpolgárrá avatását, 
addig én személyesen is egyeztetek ezzel a kérdéssel kapcsolatban vele, mert 
szeretném az ő véleményét is meghallgatni erről.  
 
Amennyiben nincs további hozzá szólás a nyílt ülést bezárom. 

kmf. 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
    polgármester        jegyző 


