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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 22-én megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Sajó István pb. elnök 
 Mészáros Mária pb tag 
 Túri Ferencné  pb.tagok 
 Varjasi Ferenc pb tag 
 Sántáné Solymosi Bernadett pb tag 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
  
 Fialka György polgármester 
 Berényi Veronika jegyző 
 Matyi Ferencné vezető-tanácsos 
 Cseh Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sajó István pb.elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a Polgármester urat, , a  
Jegyzőnőt és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának jelenlévő dolgozóját.  
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a megválasztott 5 tag közül 5 fő jelen van.  
Javaslom az írásos meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását. Van-e más javaslat, 
amennyiben nincs, kérem jóváhagyását! Megállapítom 5 fő igen szavazattal a bizottság 
jóváhagyta a tárgyalásra kerülő napirendi pontokat. 
 

I. Csépa Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezése 

 
Sajó István pb. elnök: a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet véleményezése, az  eddig 
rendelkezésre álló számadatokkal beépítve a bevétel-kiadás alapján minden szervezeti 
egységre lebontva áll előttünk. A bevételi oldal 327.822.e Ft, a kiadás 364.234 e Ft. Ami 
36.113 e Ft-tal több, mint a bevételi oldal. 12 %-kal több a hiányunk. Ezzel kapcsolatban le 
van bontva konkrétan az intézmények területére a bevétel és a kiadás. Az átengedett központi 
adók is csökkentek. Összességében 2,5 millióval kevesebb a bevétel a támogatásokból 
adódóan.  
A kiadásoknál a személyi juttatások 100 millió forint a 2012. Évi előirányzat, de 115 
millióval számolunk. A közmunkásoknak jóval nagyobb a bére, mivel több közmunkás van 
tervezve,. Az ellátottak pénzbeni juttatásai 12 millióval kevesebb. Eyéb működési kiadások 
szintén 20 millióval kevesebbek. Működési célú kiadás Tiszakürt, 20,5 millió normatívát 
biztosítottunk. Jelenleg az óvodának a normatíván kívül kell-e biztosítani plusz összeget, 
mivel az iskolát kivették belőle? 
Feltűnik, hogy kiadásoknál se felújítás, se beruházás nincs tervezve.  Tavaly 18 millió ft volt 
tervezve és végrehajtva. 
Jelenleg tisztátlan a költségvetési évünk. Olyan költségvetési év elé nézünk, ami annyira 
tisztázatlan, nem tudjuk hogyan lesz ebből nullszaldós költségvetés. 
Valószínűleg a nyersanyag norma rendeletünket is át kell dolgozni. 
Van-e az anyag készítőjéhez kérdés? 
 
Berényi Veronika jegyző: áfa nélküli összegre csináltunk a normatívát, ez így pont jó.  
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Sajó István pü biz. Elnöke: így, hogy csomagolni kell, kis kiszerelésű dolgokat tesz a konyha 
étkezéshez drágább, mintha egy rúd szalámit vinne oda, és megkenné valaki a kenyeret. 
Valamit lépni kell, így nem lehet kijönni az uzsonna normából. 
 
Mészáros Mária pü biz tag: ha a közhasznú dolgozók közül lesz egy aki erre alkalmazható, 
rögtön megváltozik.  
 
Fialka György polgármester: az iskolánál foglalkoztatott közhasznúnak ki fizeti a bérét? 
 
Mészáros Mária pü. biz. tag: nincs ilyen, nem is lehet, állami fenntartású iskola. Csak úgy 
lehet foglalkoztatja, hogy az önkormányzat foglalkoztatja és átadja feladatra. 
 
Sajó István pü biz elnök: a konyhán hárman vannak, nem győzik. 
Felhívnám a tervezetben a képviselő testület költséghelyre a figyelmet. 12.841e Ft, az állam 
semmivel nem támogatja a képviselő testület munkáját. A polgármester is ide tartozik. Ha az 
országgyűlés nem támogatja az adott település vezetését, aki felelős a település dolgaiért, arra 
kimondja, hogy nincs rá szükség?  
 
Fialka György polgármester: a hivatal átszervezésével kapcsolatosan elvitt ügyek száma 
százalékosan sem fedi a létszámleépítés százalékos arányát. 
Azok a költséghelyek, mint a temető karbantartása, kukadíj stb. nincs annyi bevételünk 
adóból, akár szembeállíthatnánk. Minden településen óriási probléma van a létszámot kell 
csökkenteni. Valahol megértjük, azonban azt propagálják 40 % munkát vett el a hivataltól a 
járás, nem így igaz, 10 %-ot vitt el.  
 
Varjasi Ferenc képviselő: itt nincs bevétel, máshonnan nem tudunk, csak ha ad az állam. 
 
Berényi Veronika jegyző: ezt a költségvetést nem lehet így elfogadni. Csak „0”-ra kell 
kihozni. A következő hónapra kell elkészíteni költségvetésünket. Amire ad pénzt, tervezzük, 
amire nem, el kell venni vagy keresni forrást hozzá. 
 
Sajó István pü biz. elnök: az óvodánk plusszos, most nagyon jól van finanszírozva. Azt el kell 
dönteni, azok a gyerekek, akik hosszantartó beteget elvihetik –e , jár-e nekik az ebédet, 
uzsonnát, tízórait? 
 
Fialka György polgármester: úgy van, hogy a gyerekek nincsenek lejelentve, akkor a konyha 
megfőzi.  
 
Mészáros Mária pü. biz tag: az iskola részéről a szülő akkor viheti el, ha bejelentette a 
távollétet az első napon. 
 
Fialka György polgármester: ha naponta 100 Ft-ot kell hozzátenni, már 5 gyereknél is számít. 
 
Mészáros Mária pü biz tag: nehéz követni, nem tudjuk mikor jön ismét a gyerek iskolába. 
 
Fialka György polgármester: tavaly a Csépáért Alapítvány beadott egy elektromos hálózat 
terheléssel kapcsolatos pályázatot, ezt nem tudjuk teljesíteni, ezért a SE-vel beterveztettem a 
költségvetésbe. Ennek 30 %-át ismerjük el, ebből csinálják meg a beruházást. 
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Sajó István pü biz. elnöke: javasoljuk, a szakapparátus dolgozói minél hamarabb dolgozzák 
át a költségvetést, hiszen február 28. a határidő. Nem lehet minuszt tenni, a költséghelyeket 
ki kell hozni a nullás szintre.  
 

II. Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2012. évi támogatás felhasználásáról 

 
Sajó István pb elnöke: a pályázati kiírást megkapták a civil szervezetek, a 2012. Évi 
elszámolásuk megtörtént a múlt évi támogatásról, mindannyian megtekinthetik. A 2013. Évi 
támogatási kérelmet is benyújtották, melyet ismertetek. 
 
Mozgássérültek helyi szervezete: a múlt évben kirándulásra használta fel az ópusztaszeri és 
balatonszárszói kiránduláson 36 fő, a balatonszárszóin 13 fő vett részt. Ez évben a jászberényi 
vadasparkba kirándulnak, a kért támogatás 150.000 Ft. 
 
Alapítvány Csépa Községért: a tevékenység összköltsége 645.000 Ft, saját forrás 100.000, 
megpályázott összeg: 140.000 Ft ez évre. A szüreti bálra megpályázott összeg: 140.000 Ft.  
A 24 órás vetélkedőn a fiataljaink részvételéhez 50.000 Ft támogatást pályázik. 
A 2012-es támogatási összeggel rendben elszámolt. 
 
Vöröskereszt Helyi Szervezete: az elmúlt évi támogatást az idősek napja rendezvényre 
használta fel, az idei évben is erre tervezi, 140.000 Ft összeget pályázik. 
 
Mosoly Klub : nagyon korrekt elszámolást készített, kirándulásra használta fel az elmúlt évi 
összeget, az idén is tervezik, hogy kirándulást szerveznek a klub tagjainak. A tevékenység 
összköltsége 175.600 Ft, saját forrás, 125.600 ft, megpályázott összeg 50.000 Ft. 
 
Polgárőr Egyesület Helyi Szervezete: múlt évi támogatásával elszámolt. A tevékenység 
összköltsége 420.000 Ft, saját forrás 270.000 Ft, megpályázott összeg: 150.000 Ft. 
 
Sportegyesület pénzügyi költségvetése: részletesen elszámolt a támogatási összeggel. 2013. 
Évre megpályázott összeg 150.000 Ft. A település közbiztonságának növelése érdekében 
használják fel. 
 
A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról szóló 
beszámolót, a 2013. évi támogatási összegeket reálisnak tartja, a költségvetés alakulásának 
függvényében elfogadásra javasolja. 
 
Egyebek 
 
Varjasi Ferenc pb tag: a közös hivatallal kapcsolatban kérek tájékoztatást. 
 
Berényi Veronika jegyző: a mi hivatalunkra februárban megszüntető okiratot kell  hozni. 
Kunszentmártonnal közös hivatal lesz alapító okirattal létrehozva.  
A törvényi előírásoknak megfelelően tesszük, a megállapodás tervezetet a mai napon 
elkészítettük Kunszentmártonnal. A csépai hivatal egy osztálya lesz a kunszentmártoni 
hivatalnak, mint kirendeltség működik. Az elismert hivatali létszám 4,85 fő. Ennyire adta 
finanszírozást. Abban egyeztünk meg, hogy 6 fő lesz foglalkoztatva, 5 fő köztisztviselő, és én 
pedig osztályvezetőként fogok működni. Ezt a megállapodást bármikor meg lehet változtatni.  
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Fialka György polgármester: a mi hivatalunkban el voltak térítve a fizetések, új 
munkaszerződések fognak keletkezni. 
A közös hivatal vezetője lesz a munkáltató.  
 
Berényi Veronika jegyző: a kunszentmártoni jegyző minden hónapban kijön testületi ülésre, 
nem kérnek pénzt a béréhez. Sajnos önhikire nem számíthatunk, nem fogunk tudni annyi 
bevételt produkálni,mint az elmúlt években. Nehéz évnek nézünk elébe.  
 
Fialka György polgármester: Kunszentmárton mellett azért kardoskodtunk, nem mindegy, 
kivel társultunk, másképp esik latba. 
 
Sajó István pü biz elnök: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. Testületi ülésen 
ismertetni fogom a pénzügyi bizottság indítványait. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Mészáros Mária      Sajó István  
 Pénzügyi biz.tag     pénzügyi bizottság elnöke 


