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Készült Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. április 16-án megtartott 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Sajó István pb. elnök 
 Túri Ferencné  pb.tagok 
 Mészáros Mária pb tag 
 
Igazoltan távol Sántáné Solymosi Bernadett pb tag 
 Varjasi Ferenc pb tag 
 
A napirend tárgyalásánál jelen vannak: 
  
 Fialka György polgármester 
 Dr Hoffmann Zsolt jegyző 
 Berényi Veronika kirendeltség-vezető 
 Matyi Ferencné vezető-tanácsos 
 Kaszanyiné Oberna Erzsébet főmunkatárs  
 Cseh Lászlóné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Sajó István pb.elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a Polgármester urat, a  
Jegyző urat, Kirendeltségvezető Asszonyt és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának 
jelenlévő dolgozóit.  
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a megválasztott 5 tag közül 3 fő jelen van. 
Varjasi Ferenc 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. Napirend  

Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Sajó István pb.elnök: áttanulmányoztam a rendelet-tervezetet, a 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról, melyet a pénzügyi bizottság tagjai is megtettek. Adott költségvetésünket 
negyedévenként módosítottuk. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: kuriózum számomra ez a zárszámadási rendelet-tervezet, nincs 
adósság, nincs bevétel. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: ez az adósságkonszolidációnak köszönhető. 
 
Sajó István pb elnök: a mérlegben az eszközérték 2 % csökkent, miből adódott? 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: az alatta lévő részben eszközfajtánként be van mutatva 10.1 
táblában.  
 



Sajó István pb. elnök: A jelen rendelet tervezet az önkormányzat gazdálkodásáról átfogó képet 
mutat, az évet 388.911 e Ft költségvetési bevétellel, 395.537 e Ft költségvetési kiadással, 
26.891 helyesített maradvánnyal javasoljuk jóváhagyni az önkormányzat testületének. 
Megkérem a bizottsági tagokat, amennyiben ezzel egyetértenek, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság egyetértett a javaslattal. 
 
II. Napirend 

Beszámoló a 2012. évi adótervek teljesítéséről 
 
Sajó István pb. elnök:  A mellékelt anyag jól áttekinthető, a kommunális adó teljesítése 90,8 
%, a helyi iparűzési adó 105,5 %, GÉPJÁRMŰADÓ 97 % ÖSSZESÍTÉSBEN  99 %-os a 
teljesítés.  
Az elmúlt évekből adódó hátralékok összege késedelmi pótlékokkal együtt 11.442.306 Ft. 
Látszik a behajtási tevékenység erősödése. Mit tesz a hivatal ennek érdekében? 
 
Kaszanyiné Oberna Erzsébet adóügyi munkatárs: a gépjárműadót ha egy évben túl nem fizeti 
be, kivonatjuk a forgalomból. A munkahelyre vonatkozó adatokat megkérjük, akitől tudjuk 
levonatjuk a tartozását több havi részletben.  
 
 
Sajó István pb elnök: az anyag jól áttekinthető, az adótervek teljesítése folyamatos munkával 
szép eredményt ért el, megállapíthatjuk. Az anyagot elfogadásra javasoljuk a képviselő 
testület részére. 
Megkérem a bizottsági tagokat, amennyiben ezzel egyetértenek, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság egyetértettek a javaslattal. 
 
 
III. Napirend 

Egyebek 
 
 

Sajó István pb elnök: bejelentem, hogy a településen lévő romos, lakatlan házakkal 
kapcsolatos intézkedések megkezdését kérem a hivataltól, amellyel a pénzügyi bizottság 
tagjai egyetértenek, előzetes megbeszéléseink szerint. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: helyreállítási kötelezettséget a tulajdonos részére elő lehet írni, 
esetleg életveszély esetén kényszerbontás és szóba jöhet, amit rá lehet terhelni az ingatlanra. 
Erre a munkálatra pályázati lehetőség is van. 
 
Sajó István pb elnök: köszönöm a megjelenésüket, a mai ülésünket bezárom. 
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Mészáros Mária      Sajó István 
  Pügyi biz. tag         pb elnöke 


