
Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
február 25. napján 08:30 órai kezdettel megtartott nyilvános 

testületi üléséről. 
 
 
 

Határozatok: 

16/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat a Kenyeri Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetéséről 

17/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat a Belső kontroll szabályzatról, 
Kockázatkezelési szabályzatról, Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje 
szabályzatról, Ellenőrzési nyomvonalról. 

18/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat a választott tisztségviselők és 
családtagjaik vagyonnyilatkozat tételi eljárás teljesítéséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Jegyzőkönyv 

 
 
 
Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 25. 
napján 08:30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 Nyéki Sándor polgármester 
 Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester 
 Bőczén Péter képviselő 
 Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő 
   
Tanácskozási joggal részt vesz: 

- Császár Ádám aljegyző 
- Locskai Döniz Dóra jegyzőkönyvvezető 

 
Nyéki Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület határozatképes. Németh Csaba igazoltan volt távol. 
 
Napirendi pontok: 

1. Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása 
2. Belső kontroll szabályzat, Kockázatkezelési szabályzat jóváhagyása, 

Ellenőrzési nyomvonal jóváhagyása 
3. Tájékoztató Csönge Község Önkormányzata választott 

tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat tételi eljárás teljesítéséről 
 
 

   1. napirend: Kenyeri Közös Önkormányzati hivatal költségvetésének       
         elfogadása 

 
Nyéki Sándor polgármester: Az anyagot megkaptátok, az Ádám átküldte, nem 
szeretném az előterjesztést felolvasni. Tulajdonképpen a Kenyeri Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének az elfogadásáról van szó. Most már hetek óta 
játszunk ezzel a történettel. Itt van előttünk a Társulási Megállapodás, magával a 
költségvetéssel úgy rendelkezik, hogy minden testületnek 1-1 szavazati joga van…én 
még egy dolgot mondanék el, a megállapodás szerint Csöngén van egy kirendeltség, 1 
gazdálkodási ügyintéző…és a költségvetés kapcsán úgy rendelkezik, hogy (részlet 
felolvasása), tehát az elmúlt fél évben nem volt… 
 
Császár Ádám aljegyző: bocsánat hadd szóljak, én vagyok a gazdasági ügyintéző… 
 
Nyéki Sándor polgármester: tudom Ádám, az lehet, hogy valamilyen papíron így 
szerepel, de ez a megállapodás és az alapító okirat nem került módosításra…tehát nem 
személyed ellen szól, mint Császár Ádám, mert egy fő aljegyző Kemenesmagasi 
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Községben van…ez nem a te hibád, ez nem került módosításra…Tehát feltételezem, 
hogy az a maradvány az Csöngéből adódik. És tegnap írtam a levelet a Tibornak, tehát 
továbbra sem…amint bemutatja a dokumentumokat, ami ezeket bizonyítja, hogy volt 
róla szó, nem látom semmi akadálya nincs annak, hogy fizessünk…de a társulási 
megállapodást nem mi szegtük meg legelőször… 

 
Császár Ádám aljegyző: bocsánat egy dolgot szeretnék mondani…ezt a fenntartó 
Önkormányzatoknak kell mindig eldönteni ezt a kérdéskört… a költségvetést… 

 
Nyéki Sándor polgármester: persze…mindenkinek 1 szavazata van…ha 4 elfogadja 
akkor a miénk nem oszt, nem szoroz…én továbbra is úgy vagyok vele, hogy nem… 
Szavazásra bocsátom 
 
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 

16/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület nem fogadja el a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetését. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

- Határidő: azonnal. 

 
2. napirend: Belső kontroll szabályzat, Kockázatkezelési szabályzat    
     jóváhagyása, Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje    
    szabályzat jóváhagyása, Ellenőrzési nyomvonal jóváhagyása 

 
Nyéki Sándor polgármester: szeretném, ha ismét eltekintenétek…nem húznám az időt 
az előterjesztéssel…Ez mind a három bent volt a Kincstári ellenőrzésbe…Tehát ilyen 
nem is volt…most lesz egy ÁSZ ellenőrzés is. 
 
Császár Ádám aljegyző: külön az óvodára és külön az önkormányzatra készül ez a 
szabályzat 
 
Nyéki Sándor polgármester: jó mindannyian láttátok, a testületet annyiban érinti, hogy 
el kell fogadni…a köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra vonatkozik, akik a pénzzel 
foglalkoznak. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

17/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadta a Belső kontroll szabályzatot, Kockázatkezelési 
szabályzatot, Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje szabályzatot, 
Ellenőrzési nyomvonalat. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

- Határidő: azonnal. 
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3. napirend: Tájékoztató Csönge Község Önkormányzata választott  
      tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat tételi eljárás teljesítéséről. 

 

Nyéki Sándor polgármester: mivel az ügyrendi bizottság elnöke a Németh Csaba, és ő 

tegnap jelezte, hogy nem biztos, hogy ideér a testületi ülésre, ezért itt hagyott egy 

borítékot, az ügyrendi bizottság két tagja itt van a Péter, meg a Szilvi…én szeretném, 

ha kibontanátok a borítékot, és ismertetnétek a tartalmát. 

Bőczén Péter képviselő felolvassa - melléklet 

Nyéki Sándor polgármester: rendben van, akkor ezt tudomásul vettük 

Császár Ádám aljegyző: hát a tájékoztatást azt el lehet fogadni egy szavazattal azért… 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

18/2020.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadja Németh Csaba ügyrendi bizottság elnökének az írásbeli 
tájékoztatását, miszerint 2020. 01. 28-án leadásra kerültek a képviselők és 
családtagjaik tekintetében a vagyonnyilatkozatok. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

- Határidő: azonnal. 

 
 
Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a testületi ülést 8:40-kor bezárta. 

 

 

 

 

 

   K.m.f. 

 

 

 

/: Nyéki Sándor:/     /: Vörös Andrea:/ 

    polgármester                jegyző 

 

 
 

    /: Locskai Döniz Dóra:/ 
                         jegyzőkönyvvezető     


