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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2012.november 29-én 
megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Sajó István pb. elnök 
 Mészáros Mária pb tag 
 Túri Ferencné  pb.tagok 
  
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
  
 Fialka György polgármester 
 Berényi Veronika jegyző 
 Matyi Ferencné vezető-tanácsos 
 Jakabné Oberna Judit vezető-tanácsos 
 Cseh Lászlóné  
 jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távollévő:  
 Varjasi Ferenc  pb.tag 
 Sántáné Solymosi Bernadett pb tag 
 
Sajó István pb.elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a Polgármester urat, , a  
Jegyzőnőt és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának jelenlévő dolgozóit.  
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a megválasztott 5 tag közül 3-an jelen 
vannak. Varjasi Ferenc és Sántáné Solymosi Bernadett pénzügyi bizottsági tag igazoltan van 
távol. 
 

I. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra 

 
Sajó István pb elnök: A kiküldött anyaghoz van-e kérdés? 
Én szeretném megtudni, a helyi önkormányzat támogatása, új finanszírozási struktúra mi? Bevételi 
és kiadási oldalon a különbség soha nem látott méretekre nő. 2013-ban 55 millió forinttal 
kevesebb összeg áll rendelkezésre, mint az előző évben. 

Jakabné Oberna Judit pü. munkatárs: feladatfinanszírozás. A 4. Sz. mellékletben van az új 
feladatfinanszírozás, külön a temető, közvilágítás, m2, illetve méter, km arányában adja az 
állam Nincs meg a fajlagos összeg, de nincs meg mit kap konkrétan a település.  
Az szja igénylés nulla lesz.  
 
Matyi Ferencné pü.  munkatárs: település üzemeltetésre várható nagyobb összegű támogatás. 
 
Fialka György polgármester: a feladatfinanszírozás azt jelenti-e amit lejelentünk, ideadják-e: 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: nem. 
 
Fialka György polgármester: erősen forráshiányos költségvetésnek nézünk elébe. Melyek 
lesznek a bevételi számok, amelyek majd megalapozzák a gamesz önelszámolását, létét? 
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Jakabné Oberna Judit pü. munkatárs: még nem tudott, hogy az állam az általános iskolától 
milyen feladatot vállal át. Tudjuk, a gépjármű adó 60 %-ot elviszik.  
Az étkezés szociális étkezési normatívát kapunk rá. 
 
Berényi Veronika jegyző: Bevételek tekintetében gépjárműadó 40 %-a lesz a miénk, eddig 100 
%-ban maradhatott. Az SZJA 5. % lesz. (ez az elmúlt évben 55 millió forintot jelentett). Az 
Szja kiegészítés megszűnik, illetve más támogatási formává alakul. 
Ezt a költségvetési koncepciót elkészítették ugyan, a kötelező feladatokra azonban nem 
ismerjük a normatíva fajlagos összegét. Ez decemberben fog kialakulni. 

 
Sajó István pb elnöke: Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal a 2013. 
évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést képviselő testület előtti tárgyalásra 
javasolja 
A koncepciót kiegészíteni javasoljuk a műszaki szolgáltató szervezet önálló szervezetté 
alakításával.  

II. Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 

 
Sajó István pb elnök: I-III. negyedéves gazdálkodás bevétel, kiadás szeptember 30-án van 
lezárva, ez azt tükrözi, amit ebben az évben felhasználtunk.  
Megállapítható, az elmúlt évben takarékoskodás történt, nem tudom, meddig bírjuk.  
 
Megállapítom, önkormányzatunk takarékoskodott 12-13 %-ot a tervezetthez képest. Egy 
dologban elmaradás van, a behajtást erősítenünk kell. 
 

III. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 15/2012.(X.02.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Berényi Veronika jegyző: a vagyonrendeletünk módosítására azért került sor, mert a 
Prominent 97. Kft-től visszavásároltuk a volt babválogató melletti területet. Ők vállalkozást 
akartak nyitni, azonban ez meghiúsult, és mi éltünk elővételi jogunkkal. Ez a képviselő 
testülettel egyeztetve volt, azonban egy sorral több lett vagyonrendeletünkben, a vagyona az 
önkormányzatnak szaporodott. 
 
Sajó István pb. elnöke: megállapítom, az önkormányzat képviselő-testületének 3 igen 
szavazattal a pénzügyi bizottság a vagyonrendelet módosítására tett javaslatot elfogadásra 
javasolja. 
 

IV. Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
szóló 24/2011.(XII.16.) rendelete módosítására 

 
 
Sajó István képviselő: intézményi ellátás, nyersanyagnorma ellátás. Az iskolai tanítási 
napokon déli+2 étkezés biztosításáról van szó. 
Ez csak annyit tesz ki, tízórai, uzsonna 5 % emelés ebédre vonatkozóan. 
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Ha a konyha hasonló minőségű élelmiszert kíván előállítani meg kell emelni  a 
nyersanyagnormát az infláció mértékével. Nemcsak a nyersanyag, a létszám, az energia 
többletkiadással jár. Jónak értékelem ezt a táblázatot, jól értelmezhető. Szelevény tud róla? 
   
Berényi Veronika jegyző: a most kiosztott anyagban az 5 %-os emelés szerepel az Öno és az 
előfizetés ebéd vonatkozásában azonban kérem kiegészíteni a készített anyagot. Az emelt 
árakat 2013. január 01-től javasoljuk bevezetni. 
 
Fialka György polgármester: Szelevénnyel egyeztettem a 5 %. emelésben. 
 
Sajó István képviselő: megállapítom, az önkormányzat képviselő-testületének 3 igen 
szavazattal a pénzügyi bizottság az intézményi ellátottak nyersanyagnorma rendeletének 
módosítására tett javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Sajó István pb. elnök: köszönöm a mai ülésen a megjelenésüket! Amennyiben nincs több 
hozzászólás a testületi ülésen fogunk találkozni. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Cseh Lászlóné    Sajó István 
   Jkv.             Pb. elnöke 


