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Készült Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. Szeptember 11-én 
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 2013.évi költségvetés I-II. negyedéves 
előirányzat módosítására 

 
Sajó István pb.elnök: áttanulmányoztam a rendelet-tervezetet, melyet a pénzügyi bizottság 
tagjai is megtettek. Adott költségvetésünket negyedévenként módosítjuk. A központi 
költségvetésből kapott, korábban meghozott önkormányzati határozatok átvezetése történt 
meg a költségvetésben I-II. negyedévre vonatkozóan, az eredeti költségvetési előirányzathoz 
képest. 
Elfogadásra javaslom, kérem a pénzügyi bizottság tagjai véleményezzék az anyagot! 
Amennyiben nincs hozzászólás, jelen rendelet tervezet 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 Csépa Községi Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
 



Sajó István pb. elnök:  Csépa Község Önkormányzata a 2013. évi gazdálkodását 24 303 e Ft 
nyitó pénzkészlettel kezdte. Pénzeszközök összege 2013. június 30-i állapot szerint. 14 392 e 
Ft.  
Mindemellett a szállítói tartozások összege 2013. június 30-án 7 085 e Ft, 9,5 %-kal 
magasabb mint a nyitó állomány értéke. 
 
Fenti kötelezettségünknek pótlólagos állami támogatás nélkül nem tudunk eleget tenni.  
Van-e véleményük , hozzászólásuk? 
 
Sajó István pb elnök: az anyag jól áttekinthető, 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: észleltem, hogy némi előrelépés van a településen, a lakosok felszólítása 
megtörtént a gazos, elhanyagolt kertek, házelejék miatt. Azonban a tulajdonosok felkutatását 
nem lehet abbahagyni, a romos ingatlanok életveszélyesek. Közlekedésbiztonságilag pedig az 
úra kihajló sövények, fák ágai okoznak gondot.  
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Mészáros Mária      Sajó István 
    Pügyi biz. tag       pb elnöke 


