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Készült Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. február 26-án 
megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Sajó István pb. elnök 
 Túri Ferencné  pb.tagok 
 Varjasi Ferenc pb tag 
 
Igazoltan távol Sántáné Solymosi Bernadett pb tag 
 Mészáros Mária 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 3 fő jelen van. 
Mészáros Mária és Solymosi Bernadett munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. 
Javaslom az írásos meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását. Van-e más javaslat, 
amennyiben nincs, kérem jóváhagyását! Megállapítom 3 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 költségvetési tervezetünk írásos anyagát minden pénzügyi bizottsági 
tag megkapta. 2013-ban új követelmény, hogy nem lehet működési hiányt tervezni. Nagyon 
nehéz ezt kivitelezni, hiszen a 2013 évre kapott normatívák arányaikban hasonló mértékűek a 
2012. Évhez viszonyítva, azonban közel 65 millió ft-os elvonás történt.  
 
Berényi Veronika jegyző: Kiesett a szja kiegészítés, szja 8 § , a gépjárműadó 100 %-a helyett 
40 % maradt az önkormányzaté, 6 % önkormányzaté lesz. Kaptunk ugyan új normatívát, 
azonban ehhez új feladatot is kaptunk, ez az óvoda működésének fenntartására szolgál. A 
költségvetési szervek évek óta olyan költségvetést adnak le a hivatal felé, amely a személyi és 
járuléki kiadások mellett a minimális dologi kiadásokat tartalmazzák. Létszámleépítés is 
történt a hivatalban, amelynek terhe – annak elhúzódása miatt – hosszú ideig rányomja 
bélyegét a költségvetési tervünkre. 
Tehát nullás költségvetés tervezés van a kezünkben. Ez a nullás ktgvetés úgy tudott 
elkészülni, hogy a bevételi táblázatban van egy kiegészítő támogatás sor. A működési hiány 
ide lett átcsoportosítva. Ehhez be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot az önkormányzatnak, és 
nem is biztos, hogy 100 %-ban meg is térül ez az összeg. 
 
Sajó István pb elnök: megkérem a jegyző asszonyt, a következő ülésre készítsen olyan 
költségvetést, ami az intézményeink biztonságos működését lehetővé teszik a 2013-as évre 
vonatkozóan. 



Megkérem a bizottsági tagokat, amennyiben ezzel egyetértenek, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság egyetértettek a javaslattal. 
Más hozzászólás nem volt, az ülést bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Varjasi Ferenc        Sajó István 
 pü.biz.tag         pü.biz. elnök 
    


