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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. február 18-án 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 
 
 

   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Havrilla Sándorné képviselő asszony igazoltan távol van. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, jelenlegi és volt intézményvezetőket. Megállapítom, hogy Havrilla 
Sándorné képviselő asszony kivételével (aki igazoltan van távol) a képviselők és a 
polgármester, azaz 6 fő jelen van . Határozatképesek vagyunk. Van-e kiegészíteni való a 
napirendi pontokhoz? Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi javaslatot 
a testület. 
 

65/2020.(II.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2020. február 18-ai ülés napirendjeit az 
írásos meghívóban szereplő napirendekkel elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Intézményvezetők! 
Tisztelt Megjelentek! 
Picit rendhagyó módon szeretném megtartani polgármesteri tájékoztatómat. Mindezt teszem 
azért, mert bár normális esetben a téli időszak sokkal nyugalmasabban kellene teljen minden 
testület munkájában, sajnos ez idén picit más irányt vett. 
Kezdeném azzal, hogy múlt héten, február 11-én szörnyű szélvihar söpört végig a 
településünkön, amire az elmúlt időszakban nem igazán volt példa. Az ingatlanok felmérése a 
mai napig tart, már múlt héten jeleztük a Belügyminisztérium részére, hogy számítunk a 
segítségükre a káresetek elhárításában, a károsultak kártalanításában. 
Csak hogy picit számszerűsítsük is ezt a helyzetet: egy ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, 
egy ingatlan ideiglenesen kiürítésre került (a lakó tegnap saját kérésére visszaköltözött, 
természetesen továbbra is segítjük mindenben, amiben csak tudjuk), és már több mint 50 
ingatlanról került felvételre jegyzőkönyv, de a ténylegesen érintett ingatlanok száma több száz 
is lehet. 
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Napi munkámról való tájékoztatásba elkezdtem a facebook-on bevonni településünk lakóit is, 
természetesen még csak bevezetés alatt van a rendszer, még nem mindennaposak a 
bejelentkezések, a kidolgozás folyamatban van. Nagy vonalakban mégis kiemelném a 
legfontosabb eseményeket, ahol képviseltem településünket. Február 5-én térségünk 
polgármestereivel elkezdtünk egy közös munkát, nevezetesen egy térségfejlesztési koncepció 
kidolgozását, amiben 10 évre előre kívánjuk lefektetni, összehangolva igényeinket egy 
fejlesztési programot, melyhez, ha mindez kidolgozásra kerül, kérni fogjuk a Magyar 
Kormány segítő közreműködését is. Vannak ezzel kapcsolatban már országosan jó 
gyakorlatok, bízunk benne, hogy térségünk is erős lobbierőt fog képviselni az elkövetkező 
években. 
Múlt héten Tiszazugi Önkormányzatok Társulása ülésén a társulás bizottsági tagjait és a 
költségvetés tervezetét tárgyaltuk meg. Sajnos az elmúlt két hétben betegeskedtem is, így nem 
sokat tudtam ügyfelekkel találkozni, próbáltam a napi munka mellett azért megjelenni minden 
fontosabb eseményen. Az óvodai és iskolai farsangi ünnepségeken képviseltem településünk 
lakóit, ezúton is köszönöm mindkét intézmény munkáját, hogy ezeket a színvonalas 
rendezvényeket megrendezték, a gyermekeknek és szüleiknek pedig gratulálok a kreatív 
jelmezekért, melyekkel megleptek bennünket. 
Múlt csütörtökön pedig alpolgármester Úrral lementünk a balatoni nyaralóba felmérni, milyen 
munkálatokat kell elvégeznünk szezon kezdete előtt. Erről egy másik napirendben többet is 
fogok beszélni. 
A harmadik téma, amit viszont mindenképpen szerettem volna Önökkel megosztani, az a 
Sportegyesület kérdése, mert napi szinten hallom vissza a településen, és sajnos a településen 
kívül is, hogy hamis állításokkal próbálják mind az Önkormányzatot, közvetve viszont a 
település lakóit is lejáratni és kizárólagos felelősként minket beállítani a kialakult helyzetért. 
Az első konkrét állítás, amit mind kívánok megcáfolni, mind pedig kikérek magunknak, hogy 
ez egy háború egyik állomása, amiben a korábbi polgármester ellen kívánunk harcolni. Ez a 
háború kizárólag egy oldalról zajlik, részünkről október 13-án a lakók kinyilvánították, mi az 
az irány, amit képviselnünk kell. Mi nem háborúzunk, csupán érvényesítjük a lakók akaratát, 
még ha egyesek azt is vallják, hogy a lakók akarata most 5 évig nem számít, csak a miénk. 
Ezzel mi nem értünk egyet és nem is kívánunk ezzel azonosulni.  
Hogy picit Önök is láthassák a helyzetet, kezdeném az elején. Egy hónappal ezelőtt 
megkeresést kaptunk az egyesülettől, miután a költségvetés tervezetből látszott, nem 
kívánunk kiemelt támogatást biztosítani a Sportegyesület részére, csupán annyit, mint az 
összes többi egyesületnek. Mindezt terveztük annak tudatában, ami a település lakóinak 
többségének véleménye volt erről. A megkeresésben egyeztetésre hívták a testület tagjait, 
melyet természetesen mi elfogadtunk. Következő héten le is ültünk, ahol gyakorlatilag 
véleményünk szerint nem egyeztetés folyt, csupán ultimátumok állítása, mennyi pénzt kell, 
hogy adjunk az egyesület további működéséhez, különben következmények lesznek. Azt 
viszont külön kihangsúlyoznám, hogy ezek nem az egyesület elnökétől jövő gondolatok, az 
egyeztetésen nem csak ő vett részt, hanem egy játékos, és a település korábbi polgármestere 
is. Természetesen segítő jobb is felajánlásra került, hogy kapunk segítséget lyukakat találni a 
költségvetésben, ahonnan tudunk pluszforrásokat biztosítani. Mi viszont ezeket a forrásokat 
inkább Önökre, a település lakóira kívánjuk fordítani. Majd 10 nap ultimátumot kaptunk, 
hogy választ adjunk, teljesítjük-e a követeléseket, avagy sem. Természetesen többször 
elhangzott, hogy ha nem teljesítjük a követeléseket, az egyesület megszűnik. A mi 
véleményünk, hogy attól, hogy egy egyesület nem folytat professzionális labdarúgást, nem 
jelenti azt, hogy meg is kell szűnnie, csupán újra azzal kellene foglalkoznia, amire 100 éve 
létrehozták, a CSÉPAIAK sporttevékenységének szervezésére. Mi nem megszűntetni 
kívánjuk az egyesületet, de erre még vissza fogok térni hamarosan. 
Aztán történt múlt héten egy érdekes telefon, amit nem tudtam mire vélni. Egy U19-es játékos 
hívott fel számonkérően, hogy miért szeretnénk mi tönkretenni az egyesületet, mert azt a 
FELSZÓLÍTÁST kapták, hogy mivel mi azt mondtuk, az egyesületnek azonnali hatállyal meg 
kell szűnni, azonnal igazoljon el mindenki Cserkeszőlőbe, mert ott tudják majd a játékot 
tovább folytatni. 
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Ez pedig az én szememben szándékos félrevezetés, és a csapat szisztematikus tönkretétele, 
hogy aztán ezt is ránk lehessen fogni, hogy ezt is tönkretették. 
Azok, akik a kampányt végigdolgozták velünk tudják, hogy erről soha nem volt szó. Pontosan 
ezekre a fiatalokra alapozunk, hogy majd velük újra fel lehet majd építeni ezt a csapatot, ha 
már úgy hozta a sors, hogy ebben az idézőjeles csépai csapatban nem játszhat egyetlen csépai 
lakos sem. A meccsekre nem látogat ki 10-nél több csépai lakos, több a vidéki, mint a helyi. 
Ez a csapat, ami most tevékenykedett, mindenről szólt, csak Csépáról nem. 
Ami számomra a legsértőbb ebben, hogy valaki itt pontosan ugyanazt a játékot játssza a 
faluval, mint az elmúlt 17 évben. A falu október 13-án kinyilvánította, hogy ebből elege van, 
nem szeretnénk ezt a játékot tovább játszani. Remélem, hogy lassan mindenki beletörődik 
abba, hogy a település más irányt választott. Ez az irány pedig 5 évig biztosan ez is marad. 
Ehhez pedig számítok továbbra is minden lakó segítségére! Továbbra is tartsunk össze, ne 
hagyjuk, hogy valaki, vagy valakik személyes érdekei újra fontosabbak legyenek, mint az a 
cél, amiért a falu sosem látott összefogást tudott tanúsítani 5 hónappal ezelőtt! 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Kómár Károly SE elnke: U19-ből ki az a 2 gyermek, akik telefonáltak? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Engem 1 gyermek hívott fel, de a képviselőket többen is 
letámadták ezzel kapcsolatban. 
 
Kómár Károly SE elnöke: Sajnos Cserkeszőlőben nincs megfelelő edző, kellene velük 
egyezkedni, mert az egyesület nem akar megszűnni.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mi sem szeretnénk, hogy megszűnjön az egyesület, úgy 
látom, hogy Karcsi bácsi csak egy áldozat a kialakult szituációban. 
 
Kórmár Károly SE elnöke: Szeretném, hogy ha az a 4 gyermek, akikre valóban lehet 
számítani, megtarthatnánk.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról, aki elfogadja, kérem kézfeltartással 
jelezze! Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 szavazattal elfogadta a polgármesteri 
tájékoztatót. Köszönöm. Tartsunk 5 perc szünetet, hogy a pályázat ellenőrzésére 
kiszaladhassak aláírni a dokumentumokat. 
 
(5 perc szünet) 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mivel ilyen rendhagyóan mondtam el a polgármesteri 
tájékoztatóm, szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki nem járul hozzá ahhoz, hogy a 
közösségi oldalakon nyilvánosságra kerüljön a beszédről készült felvétel? Nincs senki? 
Köszönöm 
 
 

II. Napirend 
2./ Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérném Hoffmann Zsolt jegyző urat, hogy terjessze elő 
a napirendi pontot. 
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Hoffmann Zsolt jegyző: Az állam szigorúan szabályozza, hogy ne adósodhasson el egy 
önkormányzat, ezért a megkapott munkaanyagból látszik, hogy ezt még a költségvetés 
elfogadása előtt el kell fogadnia a Képviselő Testületnek.  
Azt kell megvizsgálnunk, hogy ha hitel törlesztést szeretne az önkormányzat vállalni, ennek 
éves összege nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, ami körülbelül 17 millió forint. A 
tervben az is látszik, hogy Csépa Községi Önkormányzat nem is kíván hitelt felvenni még az 
elkövetkező években sem. Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Ki az, aki 
elfogadja a határozati javaslatot mellékleteivel? Megállapítom a testület egyhangú 6 igennel 
elfogadja a javaslatot. Köszönöm! 
 
 

66/2020. (II. 18.) határozat 
Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában előírt kötelezettsége alapján az Önkormányzat saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három érvre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete 
szerint állapítja meg  
 
 
   Erről értesülnek :  
 
                               - Képviselő-testület tagjai 
                               - KKÖH. Pénzügyi csoport 
 
 

 

1. melléklet a 66/2020.(II.18.) 
határozathoz 

Csépa Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

     
Ezer 

forintban ! 
Sor-
szám Bevételi jogcímek 2020. évi 

előirányzat 
2021. évi 

terv 
2022. évi 

terv 
2023. évi 

terv 

1 2 3 4 5 6 

1. Helyi adók 31 818 32 000 32 000 32 000 

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

3 048 3 048 3 048 3 048 

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel         

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

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel       150          200          200         200     
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés         

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*     35 016       35 248        35 248       35 248     

SAJÁT BEVÉTEL 50%-A    17 508       17 624       17 624       17 624     
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) 
bekezdése alapján. 

 

  

2. melléklet a 66/2020.(II.18.) 
határozathoz 

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
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fennálló kötelezettségei 

    
Ezer forintban ! 

Sor-
szám MEGNEVEZÉS 

Évek Összesen 
(7=3+4+5+6) 2020 2021 2022 2023 

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

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 
                   
-       

                
-       

               
-       

                 
-                   -       

 
  
III. Napirend 
3./ Csépa községi önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mivel módosítási javaslat érkezett, megkérem Mészáros 
Máriát, hogy terjessze elő a pénzügyi bizottság javaslatát. 
 
Mészáros Mária pü. biz. elnöke: Rendkívül részletes tájékoztatást kaptunk, amely a 
mindannyiunk számára rendelkezésre álló anyagból is látható, mégis a Csépa Községi 
Önkormányzat pénzügyi bizottsága a költségvetés elfogadását az alábbi módosításokkal 
javasolja:  
A Vackor Művészeti Óvoda intézményvezetője által tervezett vezetői pótlék esetén a havi 
146.160 forint helyett 73.080 forintot javasol. 
 
Fenti javaslat eredményeképpen: 
a személyi juttatás 767.340 forinttal csökken,  
a járulékok 134.285 forinttal csökken,  
a dologi kiadások 901.625 forinttal fog növekedni.  
A költségvetésen egyéb módosítást nem javasol. 
Kérem a testületet, hogy a módosító javaslatot ezek alapján elfogadni szíveskedjenek!  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szavazzuk meg a módosító javaslatot: ki az, aki elfogadja a 
pénzügyi bizottság módosító javaslatát? 6 igen szavazattal elfogadta a testület a pénzügyi 
bizottság módosító javaslatát. 

 
67/2020. (II. 18.) határozat 

módosító javaslat befogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete befogadja a pénzügyi bizottság módosító 
javaslatát az alábbiak szerint: A Vackor Művészeti Óvoda intézményvezetője által tervezett 
vezetői pótlék esetén a havi 146.160 forint helyett 73.080 forintot javasol. 
Fenti javaslat eredményeképpen  
- a személyi juttatás 767.340 forinttal csökken,  
- a járulékok 134.285 forinttal csökkenést,  
- a dologi kiadások 901.625 forinttal fog növekedni.  
2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet a fenti módosító javaslattal együtt terjeszthető elő. 
A költségvetésen egyéb módosítást nem javasol. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2./ Havrilla Sándorné intézményvezető 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: A fenti módosítással együtt a 2020. évi költségvetést, aki 
az elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze. 6 igen szavazattal elfogadta a képviselő testület 
a 2020. évi költségvetést. 
 

Csépa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete  

 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

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

1. A rendelet hatálya 
 

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

 
2. A költségvetés címrendje 

 
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-

egy címet alkotnak az alábbiak szerint: 
 a) Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, 
 b) Vackor Művészeti Óvoda 
 c) Egyesített Szociális Intézmény, 
 d) Önkormányzati Konyha, 
 

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

 
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetésének 

főösszegét  398.096 e. Ft-ban 
ezen belül 

a) bevételi főösszegét 398.096 e. Ft-ban, 
b)  kiadások főösszegét 398.096 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét 0 e. Ft-ban. 

állapítja meg.  
 
 
 
 (2) A képviselő-testület:  

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét  15.238 e. Ft-ban, 
b) a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét  8.834 e. Ft-ban, 
c) a finanszírozási műveletek többletét     6.404 e. Ft-ban 
d) felhalmozási hiány összegét  0 e Ft-ban 
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állapítja meg. 
  
 

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja.  
 
4. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (4) bekezdése alapján – 
tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat. 
 
5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként 
vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-
testület. 
 
6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit és 
kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási 
feladatok szerinti bontásban, a felújítási feladatokat célonként, a fejlesztési feladatokat 
feladatonként a 2. melléklet részletezi. 
 
7. § A működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A melléklet tartalmazza a 
költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. 
 
8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 4. mellékletben, az alkalmazotti létszámot 
és az intézmények által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak összesen létszámát a 4 a 
mellékletben, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint fogadja el. 
 
9. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
10. §  A 6. melléklet tartalmazza 2020. költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek 
megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. 
 
11. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az 
előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 
12. § A 8. és a 9. melléklet az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 
kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható 
összegeinek meghatározását tartalmazza.  
 
 
 

  
4.  A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 
 

13. § Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 5-ig.  
 
14. §  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az éves 
cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvényben meghatározott 200 e. Ft, amely magába 
foglalja a juttatást és annak közterheit is.  
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15. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, 
illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű 
illetménykiegészítésre jogosult. 
 
16. §  Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokat 1.150 e. Ft-ban, 
tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület.  
 
17. § A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi 
tevékenységét alaptevékenységként kell besorolni. A vállalkozási tevékenység a támogatáson 
kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység, amit a 
költségvetési szerv haszonszerzés céljából végez. Minden más tevékenység 
alaptevékenységnek minősül. 
 
18. § A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők 
Napja, július 1-je munkaszüneti nap. 
 
 

5. Tartalékok felhasználási rendje 
 
19. §  A költségvetés általános tartaléka 3.500 e. Ft mely az évközben felmerülő többlet 
kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalék 2.000 e. Ft mely a 
fogorvosi szék vásárlására biztosít fedezetett.  
 
       

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

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

 
8. Előirányzat változtatása 
 

33. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok 
közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 
34. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a bevételi többlet terhére saját 
hatáskörben kezdeményezhető előirányzat módosításról – azt részletesen indokolva – 
folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat 
módosításukat legkésőbb 2020.december 31-ig kezdeményezhetik.  
A Csépa Községi Önkormányzat felülvizsgált saját hatáskörű előirányzat módosítási 
kezdeményezések költségvetési rendeleten való átvezetésére a polgármester a képviselő-
testület soron következő rendes ülésén, legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig intézkedik. A képviselő-testület ennek alapján költségvetési 
rendeletét a következő soros ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 
költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban 
meghatározott határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja. 
 
(2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós 
kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 
 
         
    9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 
35. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
 
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján 
gondoskodott. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles 
gondoskodni. 
 

10. Záró rendelkezések 
 

 
36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-
től kell alkalmazni.  
 
 
 

Pintér Csaba Gábor    Dr. Hoffmann Zsolt 
               polgármester     jegyző 
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Bíró József alpolgármester: Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy ez egy stabil 
lábon álló költségvetés, ennek eredményeképpen sajnos igen szűkös a költségvetés, ezért 
most arra kell forrásokat találni, hogy az elképzelt terveket hogyan tudjuk megvalósítani. 
Szeretném megköszönni a munkáját mindenkinek, aki ki vette részét a költségvetés 
elkészítésében! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Igen, én is szeretném kihangsúlyozni, hogy rengeteg 
munka van e mögött a költségvetés elkészítése mögött. Remélem lakóink megelégedésére. 
Szeretném külön megköszönni Berényi Veronika és Türke-Polyák Marianna munkáját. 
 
Sajó István: Én magam is voltam pénzügyi bizottsági elnök a korábbi időszakban, és valóban 
nem volt még ilyen részletes költségvetés tudomásom szerint sem, én is szeretném ezt 
megköszönni.  
 
 
IV. Napirend 
4./ Előterjesztés a 2019. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem jegyző urat, hogy ajánlja be a napirendi pontot. 
 
Hoffmann Zsolt jegyző: Az utolsó negyedéves előirányzat módosítást kell megvalósítani. 
Még az utolsó időszakban is érkeznek módosítások, melyet be kell dolgozni a költségvetésbe: 
Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami 
pénzalap által biztosított pótelőirányzatok; a Képviselő Testület korábbi döntései miatti 
előirányzat módosításokat, illetve az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett 
előirányzat, valamint a létszám változásokból eredő módosításokat is el kellene fogadni. 
 
Mészáros Mária pü-i biz. elnöke: a 2019. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat 
módosítását megtárgyaltuk, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Pintér Csaba Gábor: Van e még kérdés a módosítással kapcsolatban? Nincs. Aki a 2019. IV. 
negyedévi költségvetést elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze. 6 szavazattal elfogadja a 
képviselő testület a 2019. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítását. 
 

Csépa Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2020.(II.19) önkormányzati rendelete 
 

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         578.590 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       578.590 e. Ft-ban, 
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b) kiadások főösszegét        578.590 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét        0 e. Ft-ban. 

állapítja meg. " 
 
2.§    (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 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, 2020. február 18.  
 
 
 
 Pintér Csaba Gábor      Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester       jegyző 
 
V. Napirend 
Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Jegyző urat megkérném az előterjesztésre: 
 
Hoffmann Zsolt jegyző: Minden évben febr 28-ig kell a polgármester szabadságolását 
elfogadni, ezt természetesen polgármester úrral egyeztettem, és ezt kérném, hogy elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ezt a szabadságolási tervet alpolgármesterrel egyeztetve 
készítettük el, hogy ő mindig elérhető legyen, amikor én esetleg nem leszek itt, de 
természetesen telefonon mindig elérhető vagyok én is. Ki az, aki elfogadja a 2020 évi 
szabadságolási ütemtervet? Megállapítom, hogy a képviselők 6 igen szavazattal elfogadták a a 
polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét. 
 

68/2020. (II.18.) határozat 
a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva 
 
Pintér Csaba Gábor Csépa Község Polgármestere 2020. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
Szabadságolási ütemterv 

2020. év 
 

Hónap Nap 
Január - 
Február - 
Március - 
Április - 
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Május 10 
Június 10 
Július 10 
Augusztus 9 
Szeptember - 
Október - 
November - 
December - 

 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
HATÁRIDŐ:  folyamatos 
FELELŐS:  Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
  Pintér Csaba Gábor polgármester 

 
 
VI. Napirend 
Előterjesztés a Vackor Művészeti Óvoda nyitva tartásának jóváhagyására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Havrilla Sándornét jelöltük meg az előterjesztésre, de mivel 
ő távol van, ezért megkérném jegyző urat, terjessze elő a napirendi pontot. 
 
Hoffmann Zsolt jegyző: Minden év febr. 15-ig tájékoztatnia kell a szülőket az óvoda nyitva és 
zárva tartásáról az intézményvezetőnek. Kérem a testületet, hogy a mellékelt anyag alapján 
fogadja el a vezető tervezetét, hogy tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az eddig megszokott formában lesz továbbra is nyitva, 
illetve zárva az óvoda. Ebben különösebb változás nem történt. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk kézfeltartással a Vackor Művészeti 
Óvoda nyitvatartásának jóváhagyásáról: -6 igen- Köszönöm! Megállapítom, hogy a 
képviselők jóváhagyták a Vackor Művészeti Óvoda nyitvatartási rendjét a melléklet szerint. 

 
 

69/2020. (II.18.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjére 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csépai Vackor Művészeti Óvoda 2020. 
évi heti és éves nyitvatartási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy a jogszabályban előírt tájékoztatásról 
gondoskodjon. 
 
  Erről értesül: 1.) Vackor Művészeti Óvoda Vezetője Havrilla Sándorné 
    2.) Képviselő-testület tagjai 
 

1. melléklet a 68/2020. (II.18.) határozathoz 
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VII. Napirend 
Előterjesztés a balatonszárszói üdülők térítési díjának megállapítására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mielőtt a napirendet megtárgyalnánk, szeretnék beszámolni 
a múlt héten Balatonszárszón tett látogatásunkról, ehhez kérem a kirendeltség vezetőt, hogy a 
képeket indítsa el a háttérben, hogy láthassák is a tisztelt megjelentek, hogy milyen állapotok 
uralkodnak a szárszói nyaralóban.  
A képeken látható, hogy azért van kivetni való a nyaraló állapotában, tehát ez azért még sem 
egy „aranytojást tojó tyúk”, mint azt korábban hallhattuk. Az első nyaraló igen komoly 
felújításokra szorul, ez egy jelentősebb ráfordítást igényel. A tető teljes cserére szorul. 
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Nyílászárók borzasztó állapotban vannak, van, ahol azok is hiányosak. A bútorok elavultak, 
megrongálódtak. A padlás, udvar tele hányva több konténernyi szeméttel. Ennek egy része 
zöld hulladék, de rossz hűtő is található. Borzasztóan elhanyagolt állapotban van. Ezen 
mielőbb változtatni kell, bár anyagi helyzetünk igen korlátozott. Rövid időn belül komoly 
összegeket kell rá szánni. Vagy a bevételeket kell elkülöníteni, amit vissza kell forgatni. Ez 
jelenleg inkább szégyenletes, mint hogy büszkeség volna. 
A kettes nyaralóban nincsenek szerkezeti hibák, de itt is kimondhatatlan mennyiségű szemét 
halmozódott fel. A fákat karban kell tartani, újakat kell ültetni, és az elöregedett fákat ki kell 
vágni, mert ez borzasztó károkat tud okozni. Tudom, hogy a 2020-as év egy tanuló év 
mindannyiunk részéről, ezeket a problémákat együtt kell orvosolni. Kérem a lakók, a 
dolgozók, a gondnok együtt működését. s kérem, hogy próbáljuk meg tolerálni ezeket a 
hibákat, de mindenképpen javítani szeretnénk ezen a helyzeten. Szeretném, ha ez egy méltó 
pihenő hely lehetne már 2021-ben.  
 
Bíró József alpolgármester: Az egészen biztos, hogy néhány konténert meg kell töltenünk 
szeméttel, és a fákat ki kell vágni még a szezon megkezdése előtt, mert ez nem csak 
esztétikailag indokolt, hanem baleset veszélyes is. Erre sürgősen forrást kell találni. 
Remélhetőleg az elkövetkező években pedig lesz annyi bevétel, hogy a további felújításokra, 
munkálatokra tudjunk fordítani. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szeretném év végén pontosan látni, hogy mi mennyibe 
kerül, és mennyi a haszon egy év alatt. 
Van-e még valaki, aki szeretne ehhez hozzá szólni? 
 
Sajó István: Egy volt lakó keresett meg az észrevételeivel, aki az előbb elhangzottakat sorolta 
fel nekem is a súlyos javítási munkálatokkal kapcsolatban. Említette az állandó gondnokot, 
hogy javasolja egy felvételét, véleménye szerint jobbá tehetné a helyzetet. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Mi is gondoltunk az állandó gondnok biztosításán, csak 
mivel nem tudjuk, hogy mekkora bevételre lehet számítani, ezért nem tudjuk azt sem, hogy 
mennyiért tudnánk gondnokot megbízni. Ezért valószínű, hogy a tavalyi rendszerben tudjuk 
csak megvalósítani ezt a mostani szezonban, a későbbiekben szeretnénk egy új rendszert 
kialakítani. Több nagyobb szervezet is felvette velem a kapcsolatot, de miután meghallgattam 
őket, a testülettel megtárgyalva fogom megválaszolni a kérdéseiket, kéréseiket. 
 
Cseh Istvánné: Állandó gondnokra pedig szükség van, hiszen csak egy állandó embert lehet 
elszámoltatni rendesen. 
 
Pintér Csaba Gábor: Igen, ezzel tisztában vagyunk, ezt a problémát meg kell oldani. Van-e 
még kérdés? Nincs? Akkor megkérem Berényi Veronika kirendeltségvezetőt, hogy ajánlja be 
a napirendi pontot. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 2019-ben arról döntött a testület, hogy a továbbiakban 
az önkormányzat fogja üzemeltetni a nyaralót, ezért a díjtételeket is el kell fogadnia: a 
díjtételek nem változtak jelentősen az előző évihez képest. Az öcsödi kedvezmény kivezetésre 
kerülne, mely helyett a csépai dolgozókat részesítenénk 50%-os kedvezményben. Illetve 
pontosítottam a térítési díj megfizetésének menetét a következők szerint: Fizetés: Foglaláskor 
előre fizetendő a teljes díjtétel 50%-a, a fennmaradó 50%-ot az igénybevétel napját megelőző 
1 héten belül kell teljesíteni. Lemondás: kötbérmentesen lemondható a foglalást megelőző 2 
hétig, ezt követően az előre fizetett teljes díjtétel 50%-a a kötbér. Kérem, a Tisztelt Képviselő 
testületet, hogy a határozati javaslatot áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjen! 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Van -e kérdés? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással 
jelezze, hogy ha elfogadja a javaslatot! Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen 
szavazattal elfogadja a balatonszárszói üdülők térítési díjait a javaslat szerint.  
 
 

70/2020.(II.18.) határozat 
balatonszárszói üdülők díjtételeiről 

 
 
Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete jóváhagyja, hogy a tulajdonában lévő 
Balatonszárszói üdülők által fizetendő díjtételek a következők:  
 

1. Balatonszárszó, Gesztenye u. 15.  Tiszavirág üdülő „A” épület 
 
 A.) Életkor B.) Díj Ft/fő C.) IFA 
1 0-3 éves korig 0 - 
2 3-18 éves korig 1500 - 
3 18 év felett 1800 400 
 
 
Kedvezmények mértéke az (1) bekezdésben felsorolt alap díjtételekből (IFA nélkül): 
a) 3-18 éves korig a települési iskola, óvoda által szervezett táboroztatás esetén:75% 

b) Csoportos táboroztatás esetén minden befejezett 10 fő után egy fő kísérő részére díjtalan.  

c) települési lakos és civil szervezet tagjai részére: 25% 

d) a 6 napot meghaladó igény esetén: 20%  

e) megjegyzés: a kedvezményeket egy jogcímen lehet igénybe venni 

 
2. Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a Tiszavirág üdülő „B” épület 

 
 A.)Szoba B.)Életkor C.) Díjtétel 

Ft/fő/éj 
D.) IFA 
Ft/Fő/éj 

1 1-3 0-3 0 0 
2 1-3 3-18 2000  
3 1-3 18 felett 3000 400 
4 4-18 0-3 0 0 
5 4-18 3-14 1700  
6 4-18 14-18 2000  
7 4-18 18 felett 2500 400 
 
Kedvezmények mértéke az (1) és (2) bekezdésben felsorolt alap díjtételekből (IFA nélkül): 
a) dolgozói kedvezmény 50% (Önkormányzati Konyha, Csépai GAMESZ, Őszikék ESZI, 

Vackor Művészeti Óvoda, Csépai Önkormányzat, KKÖH.) 

b) Csépai és kunszentmártoni állandó lakóhellyel rendelkező felnőtt és gyermek részére 25 
%. 

c) 20 fő feletti csoportok részére 500 Ft/fő/éjszaka, minden befejezett 10 fő után egy fő 
kísérő részére díjtalan. 
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d) 6 napot meghaladó igény esetén 20% kedvezmény adható 

e) Megjegyzés: kedvezményeket egy jogcímen lehet csak igénybe venni 

 
Fizetés: Foglaláskor előre fizetendő a teljes díjtétel 50%-a, a fennmaradó 50%-ot az 
igénybevétel napját megelőző 1 héten belül kell teljesíteni. 
Lemondás: kötbérmentesen lemondható a foglalást megelőző 2 hétig, ezt követően a befizetett 
előleg teljes összege a kötbér. 
 
 
VIII. Napirend 
Előterjesztés a Sportegyesület 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló felülvizsgálatára 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem Berényi Veronikát, hogy ajánlja be a napirendi 
pontot. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Az előző alkalommal elfogadásra került a Csépa 
Községi Sportegyesület beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról, de az egyik 
képviselő úr észrevétellel élt, hogy egy számla kettős elszámolásra került, ezt az egyesület 
részben tudta újabb számlákkal pótolni. Sajnos teljes egészében nem tudta alátámasztani, 
ebből adódóan 200.000 forint körüli visszafizetési kötelezettsége keletkezett az egyesületnek. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beérkezett beszámolókat szíveskedjen 
áttekinteni, és javaslatait megtenni a beszámolók értékelésével kapcsolatban.  
 
Kómár Károly Sportegyesületi elnök: Még nem kaptam meg a 2019 évi könyvelési anyagot, 
kérem, hogy ezt várja meg a testület, mert abban még lehetnek olyan számlák, amelyeket itt 
érvényesíteni tudnánk, valamint szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy ez a pályázat, 
amelyben elszámolásra került az említett számla sajnos utófinanszírozott, és még nem 
térítették meg az egyesület részére az ellenértékét. Erre rövid időn belül ígéretet kaptunk, 
kérem, hogy határidőt hosszabbítsunk, mert ha a könyvelőtől vissza érkező anyag alapján sem 
tudnánk elszámolni a fenti összeggel, akkor a visszafizetési kötelezettségünknek eleget 
tudunk majd tenni, ha a pályázati pénzt végre visszautalják számunkra.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Én is azt javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt. 
 
Mészáros Mária pü-i biz. elnöke: Azt gondolom, hogy 2 esélyes a dolog: Vagy határidőt 
hosszabbítunk, vagy méltányosságból elengedhetjük ezt az összeget. Nem tudom, hogy van-e 
erre lehetőség? Jegyző úr dönthet-e így a Képviselő Testület? 
 
Hoffmann Zsolt jegyző: Nincs erre lehetőség, a megkötött szerződéshez ragaszkodnunk kell, 
viszont határidő hosszabbítás lehetséges. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Karcsi bácsi mikor lenne megfelelő a határidő 
hosszabbítás, mikorra ígérték az egyesületnek a kifizetést? 
 
Kómár Károly Sportegyesületi elnök: március 10. a határidő 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Akkor legyen az új határidő 2020.03.31. azt javaslom. 
 
Sajó Gergő képviselő: Volt valamilyen feltételhez kötve a támogatás? 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Nem, nem volt emlékeim szerint, működési támogatás volt, 
de meg kell nézni a szerződést pontosan.Van e még kérdés? 
 
Sajó István: A játékosok gépkocsi használatára költötte a támogatás 2/3-át a Sportegyesület. 
Ezek a bizonylatok milyen bizonylat számot tartalmaznak? 
 
Kómár Károly Sportegyesületi elnök: Kiküldetési rendelvények számát. 
 
Sajó István: Az nagyon helyes. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akkor a labdarúgóknak 
vannak ezzel kapcsolatban további kötelezettségei is. 
 
Cseh Istvánné: Fog még működni az egyesület? 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A mi célunk semmiképen sem az, hogy megszűnjön a 
Sportegyesület. 
 
Kómár Károly Sportegyesületi elnök: Sajó István te vagy a Sportegyesület pü biz. elnöke, 
nyugodtan betekinthetsz az iratokba, sőt, nem is lehetőséged, hanem a kötelezettséged.  
 
Sajó István: Én csak azon bosszankodom, hogy a képviselőket támadják, hogy a 
Sportegyesületet tönkre tették, pedig az egyesület üzemanyagra költötte a támogatás nagy 
részét. 
 

Pintér Csaba Gábor polgármester: van e még ehhez hozzászólás? Ki az, aki elfogadja, hogy 
2020.03.31-ig meghosszabbítsuk támogatási szerződés elszámolási határidejét? 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen 1 nem szavazattal meghosszabbítja a Sportegyesület 
2019. évi támogatási szerződés elszámolási határidejét 2020. 03.31-ig meghosszabbítja. 

 
 

71/2020.(II.18.) határozat 
Sportegyesület támogatási szerződés módosítására 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Sportegyesület 2019 évi 
támogatására kötött támogatási szerződés elszámolási határidejét 2020. 03.31-ig 
meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 

Erről értesül: 1./ Sportegyesület Vezetői Kómár Károly elnök 
    2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
IX. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Gamesz intézkedési tervének elfogadásáról 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megkérem a jegyző urat ajánlja be a napirendi pontot. 
 
Hoffmann Zsolt jegyző: Az előző ülésen elfogadtuk a belső ellenőrzés eredményét, a belső 
ellenőrzés javaslatai alapján készült egy intézkedési terv, mely anyagot minden képviselő 



20 
 
megkapott. Kérem, hogy az alábbi határozat-tervezetet tárgyalja meg és döntsön annak 
elfogadásáról. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van e kérdés ezzel az anyaggal kapcsolatban? Nincs? 
Akkor kérdezem, ki az, aki elfogadja a Gamesz belső ellenőrzés javaslata alapján készült 
intézkedési tervet? 6 igen. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadták a 
képviselők a Gamesz intézkedési tervét.  
 

72/2020.(II.18.) határozat  
intézkedési terv elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja a Csépai Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet 2019. évi belső ellenőrzése kapcsán a határozat mellékletét képező 
intézkedési tervet. 
 
      72/2020.(II.18.) határozat 1. számú melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
a Csépai GAMESZ belső ellenőrzése alapján 

 
1.Feladat: A támogatások szabályszerű elszámolásához a működési kiadások keretén belül  a 
személyi juttatásokon túl karbantartási, fenntartási kiadásokat is ki kell mutatni. 
 
Felelős: Pintér László intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
2. Feladat: A gazdálkodói jogkörök folyamatos gyakorlása: pénzügyi ellenjegyzés nélkül 
nem lehet kötelezettséget vállalni, kifizetéseket teljesíteni. A kiadási előirányzatok terhére 
történő utalványozásra a teljesítés igazolását és annak alapján végrehajtott érvényesítést 
követően kerülhet sor. 
 
Felelős: Pintér László intézményvezető, Berényi Veronika kirendeltségvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
Egyebek 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szeretnénk 2 gépjárművet értékesíteni: Suzuki Ignis 
KRW847, illetve Wolsvagen Passat MYH571 forgalmi rendszámú járműveket. Szeretném az 
Ignist lecserélni, hogy a dolgozók biztonságosan közlekedhessenek hivatali útjaik során, én 
pedig nem tartok igényt a Passatra. A kettő árából szeretnénk 2 újabb gépjárművet vásárolni, 
egyik az önkormányzat dolgozói számára használható az MÁK, KKÖH, továbbképzésekre 
való járás alkalmával, a másikkal a Gamesz intézheti a dolgait, mely nyilván egy másabb 
jellegű igénybevételnek lesz kitéve, amivel tudják az eszközöket hordozni (fűkasza, fűnyír, 
stb). A Wolsvagen Passat értékesítéséről még a kunszentmártoni képviselőknek is döntenie 
kell, mert az a KKÖH tulajdonában van.  
Ki az, aki támogatja a KRW847-es forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú gépjármű 
értékesítésre való kijelölését? 6 igen. Megállapítom, hogy a képviselő testület a KRW847-es 
forgalmirendszámú Suzuki Ignis gépjárművet kijelölte értékesítésre.  
 

73/2020.(II.18.) határozat  
KRW847 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis gépjármű értékesítésre való kijelölése 
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Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Csépa Községi Önkormányzat 
tulajdonában lévő KRW847 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú gépjárművet kijelölte 
értékesítésre.  
 
Felelős:   Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Ki az, aki támogatja az MYH571-es forgalmi rendszámú 
Volkswagen Passat típusú gépjármű értékesítésre való kijelölését? 6 igen. Megállapítom, 
hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal a MYH571-es forgalmi rendszámú Volkswagen 
Passat típusú gépjárművet kijelölte értékesítésre 
 

74/2020.(II.18.) határozat 
MYH571-es forgalmi rendszámú Wolsvagen Passat típusú gépjármű értékesítésre való 

kijelölése 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 
Hivatal tulajdonában lévő MYH571-es forgalmi rendszámú Wolsvagen Passat típusú 
gépjárművet kijelölte értékesítésre.  
 
Felelős:   Pintér Csaba Gábor polgármester 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület: 1.500.000 forint 
visszatérítendő támogatást kapott 2019-ben Csépa Községi Önkormányzattól egy Leader 
pályázat megvalósításához, maga az elszámolás megtörtént, de a kifizetése a mai napig sem 
valósult meg. Ezért kérem, hogy a szerződés dátumát 2020.12.31-re módosítani szíveskedjen 
a Képviselő Testület. Ki az, aki a szerződés meghosszabbítását 2020.12.31-re támogatja: 6 
igen: megállapítom, hogy Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület: 1.500.000 forint 
visszatérítendő támogatást magába foglaló támogatási szerződés visszafizetési határidejét 
2020.12.31-ig meghosszabbítja.  
 

75/2020.(II.18.) határozat 
Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület támogatási szerződés módosítására 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Tiszazugi Hagyományőrző 
Egyesületnek nyújtandó előlegről szóló 136/2019. (V.22.) határozatát az alábbiak szerint: 
A kedvezményezett a támogatás összegét legkésőbb 2020. december 31-ig köteles 
visszafizetni. 
Felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
A határozat minden egyéb rendelkezése változatlan formában marad. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: számviteli ügyintéző 
 
Erről értesül: 1./ Tiszazug Hagyományőrző Egyesület vezetője Pintér Csaba Gábor elnök 
  2./ Képviselő testület tagjai  
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Bíró József alpolgármester: Sajnos a pályázat megnyerése után derült ki, hogy még sem 
előfinanszírozott a projekt. Több intézmény jár hasonló cipőben, akik 2 éve nem tudtak a 
pénzükhöz jutni.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: igen, sajnos az előfinanszírozott pályázat a megnyerés után 
vált utófinanszírozottá. 
3. témánk az Egyebeken belül az ingatlanok értékesítésére vonatkozik, ezzel kapcsolatban át 
is adnám a szót Berényi Veronika kirendeltségvezető asszonynak: 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A soron kívüli ülésen döntöttek a képviselők az 
önkormányzati ingatlanok értékesítéséről, melyhez készítettünk egy ajánlattételi felhívást. Az 
ajánlatok benyújtására 2020.03.31. 16.00-ig van lehetőség, majd a beérkezett ajánlatok 
elbírálásának tervezett határideje: 2020. április 14. Kérem, hogy a mellékelt ajánlattételi 
felhívást megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja az ajánlattételi felhívást: 6 igen. 
Megállapítom, hogy a képviselők elfogadták az önkormányzati ingatlanokra kiírt ajánlattételi 
felhívást.  
 

76/2020.(II.18.) határozat 
Ajánlattételi felhívás ingatlanok értékesítésére 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja az ajánlattételi felhívást, mely 
szerint Csépa Községi Önkormányzata (5475 Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet a határozat melléklete 
szerinti formában.  
 

1. melléklet a 76/2020. (II.18.) határozathoz 
 

Ajánlattételi felhívás ingatlanok értékesítésére 
 

Csépa Községi Önkormányzata (5475 Csépa, Rákóczi utca 24.) az önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
Vagyonrendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére. 
 
- 5475 Csépa, Ady Endre utca 3. Hrsz. 804. Lakóház, udvar, gazdasági épület 674 m2 
- 5475 Csépa, Zrínyi utca 52. Hrsz. 1901. Lakóház, udvar 290 m2 
- 5475 Csépa, Hunyadi utca 49. Hrsz. 931. Lakóház, udvar, gazdasági épület 749 m2 
- 5475 Csépa, Béke utca 234. Hrsz. 1346. Lakóház, udvar, gazdasági épület 1062 m2 
- 5475 Csépa, Béke utca 167/a. Hrsz. 22. Lakóház, udvar, gazdasági épület 788 m2 
- 5475 Csépa, Béke utca 85. Hrsz. 270. Lakóház, udvar, gazdasági épület 624 m2 
- 5475 Csépa, Béke utca 118/a. Hrsz. 1227. irodaház 1227 m2 
- 5475 Csépa, Béke utca 75. Hrsz. 276. Lakóház, udvar, gazdasági épület 3996 m2 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                  2020. március 31. 16 óra 
A beérkezett ajánlatok bontása:                                              2020. március 31.  
A beérkezett ajánlatok elbírálásának tervezett határideje:      2020. április 14. 
  
Az önkormányzat az ajánlatokat a következő bírálati szempont szerint bírálja el: 
legmagasabb összegű megajánlott vételár 
Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 (1 eredeti, egy másolat) példányban kell benyújtani. 
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Az pályázatok beadásának helye: 
Csépa Községi Önkormányzat 
5475 Csépa, Rákóczi utca 24. 
  
A borítékra kérjük írják rá: 
„Pályázat!  Határidő előtt tilos felbontani!  Ingatlan értékesítés” 
  
Csatolandó nyilatkozatok: 
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket 
megismerte a pályázati kiírás szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
- A jogi személy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy 
ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, továbbá büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 
(1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. 
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem rendelkezik egy évet meghaladó központi 
adó-, illeték és székhelye szerinti helyi adóhátralékkal. 
Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban a hiánypótlás a 
megajánlott vételárat nem érintheti. 
Tájékoztatjuk, hogy érvényes ajánlat esetén az ajánlattevő ajánlatához 30 napig kötve marad. 
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik. Az értékbecslő 
ajánlat elfogadása esetén kerül kirendelésre 
Az ingatlanról bővebb információ a Csépa Község Önkormányzat polgármesterétől az 
56/323-001-es telefonszámon kérhet. 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.    
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: 4. téma az Egyebek között szolgáltatási szerződés 
módosítással kapcsolatos, ismét megkérem a kirendeltségvezető asszonyt Berényi Veronikát, 
hogy szíveskedjen beszámolni a pontos tudnivalókról ezzel kapcsolatban! 
  
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Szelevényi Önkormányzat egy ellenőrzés kapcsán 
kezdeményezi a szerződés módosítását, mely szerint a szolgáltató diétás étkezést biztosít, 
illetve bankszámla számot tartalmaz. A szolgáltatási szerződést a mellékelt formában 
módosítanánk. Kérném a Képviselő Testületet, hogy ehhez hozzájárulni szíveskedjenek!  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van e a szerződés módosítással kapcsolatban kérdése 
valakinek? Nincs. Akkor kérem, aki elfogadja a szolgáltatási szerződés módosítását, az 
kézfelnyújtással jelezze! 6 igen- megállapítom, hogy a szolgáltatási szerződés módosítását a 
Képviselő Testület elfogadta. 
 
 

77/2020.(II.18.) határozat 
Szolgáltatási szerződés módosítása 

 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt, hogy a Szelevény Községi 
Önkormányzattal 2005. március 18. napján kötött szolgáltatási szerződés a határozat 
melléklete szerinti formában módosításra kerüljön.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 



24 
 
Erről értesül: 1./ Szelevény Községi Önkormányzat 
  2./ Képviselő testület tagjai 

 
1. melléklet a 77/2020. (II.18.) határozathoz 

 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

Mely létrejött 

l./egyrészről: 
Csépa Község Önkormányzata (székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24, stat.száma:15732932-
8411-321-16, törzsszám: 732934, adószám: 15732932-1-16, képviseli: Pintér Csaba 
polgármester) (továbbiakban: Szolgáltató). 

2./másrészről: 
Szelevény Községi Önkormányzat (székhelye: 5476 Szelevény, Kossuth u. 04., stat.száma: 
15733263-8411-321-16, törzsszám: 733261, adószám: 15733263-1-16, képviseli: Kerekesné 
dr. Holló Helga polgármester) (továbbiakban: Megrendelő) 
együttesen Felek. 
 
Előzmények: 
 
A Felek 2005. március 18. napján szolgáltatási szerződést kötöttek (továbbiakban: 
alapszerződés), mely szerint 2005. március 1. napjától a Szolgáltató biztosítja a közétkeztetést 
határozatlan időre a Megrendelő számára. 
 
Szerződési feltételek: 
 

1. Az alapszerződés 3. pont kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
 
Igény esetén a szolgáltató diétás étkezést biztosít. 
 

2. Az alapszerződés 4. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A ténylegesen átvett adagszám értékét a tárgyhót követő 10-ig számolja el a szolgáltató. A 
megrendelőnek a számla összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett 69800023-11034414 
számlájára kell átutalni. 
 

3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan hatállyal fennállnak. 
 
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.  
 

Felek a szerződést átolvasás után jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Csépa, 2020. …….….     Szelevény, 2020. …….…. 
 
 

..................................................                         
.................................................. 

            Pintér Csaba Gábor  Kerekesné dr. Holló Helga 
             Szolgáltató                Megrendelő 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Előzetes egyeztetésünk alapján Sajó Istvánnak átadom a 
szót, a kúttal kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni a megjelenteknek. 
 
Sajó István: Megkeresett minket korábban Pataki György a kút felújításával kapcsolatban, 
ebben az ügyben a következő fejleményekről szeretnék tájékoztatást nyújtani: Vincze János 
volt csépai tervező elkészített egy egyszerű rajzot, zsindelytetővel, dísz téglaburkolattal, 
mélyedésbe kellene lemenni, és egy kőpadra lehetne letenni az üvegeket. Körbe padokat 
tervezne, valamint parkosítást javasolt a lehetőségek szerint. Az Alapítvány Csépa Községért 
számlájára lehetne utalni a munkálatkora szánt összegeket. János felajánlotta, hogy 
díjmentesen elkészíti az előzetes terveket. Sikerült egy nagyobb támogatót is találnom, 
melyről a későbbiekben szeretnék pontosítások után tájékoztatást mondani. Szeretném kérni a 
testületet, hogy szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy Vincze János a kútról az előzetes 
terveket elkészíthesse! 
 
Cseh Istvánné: Én javasolnék egy virágokból kirakott Csépa feliratot. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönjük Róza néninek a javaslatot. Pista bácsinak is azt, 
hogy utána járt ezeknek, valamint a befektetett munkáját, és továbbra is számítunk a 
segítségére. Ha körbe adják az egyszerűsített tervet, akkor talán szavazhatunk is róla. 
 
(körbe jár az egyszerűsített rajz a felújított kútról) 

 
Pintér László Gamesz intézményvezető: Javasolnám, hogy kérdezzük meg a tervezőt, hogy 
lehetne-e kupola alakú a tető, nem pedig szögletes, mint ahogy a rajzon látható. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Akkor kérném a testületet, hogy szavazzunk arról, hogy 
Vincze úr elkészíthesse az előzetes tervet, és ha van esetleg más elképzelése, akkor azt is 
készítse el: 6 igen szavazattal a képviselők felkérik Vincze Jánost, hogy készítse el a kút 
felújításához kapcsolódó terveket. 
 

78/2020.(II.18.) határozat 
Vincze János felkérése a kút előzetes tervének elkészítésére 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri Vincze Jánost, hogy készítse el az 
előzetes terveket a kút felújításához.  
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
Erről értesül: 1./ Vincze János 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs további hozzá 
szólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 


