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Készült: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 2014. január 21-én megtartott 
pénzügyi bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Sajó István    pénzügyi bizottság elnöke 
  Varjasi Ferenc   pb tag  
  Túri Ferencné   pb tag 
 
  Fialka György   polgármester 
  Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
  Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Távolmaradását bejelentette: Mészáros Mária  pb tag 
    Sántáné Solymosi Bernadett pb tag 
 
 
Sajó István pb elnök : köszönti a megjelent pénzügyi bizottsági tagokat, polgármester urat, 
jegyzőt, kirendeltségvezetőt. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyhez nincs más javaslat. Jegyzőkönyv hitelesítőjének 
felkéri Varjasi Ferenc pb tagot. 
A bizottság a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv hitelesítőt jóváhagyja. 
 

I. Napirend 
 
Sajó István pb elnök: a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet írásban mindenki 
megkapta.  
A költségvetés végrehajtásának szabályait, az ellenőrzést jónak tartja.  
Az óvodánál 11 millióval több a bérjellegű támogatás. Csak 9 e forintot kell hozzátenni. A 
gyermekélelmezést 8 millióval kellene támogatni véleményem szerint. A költségvetésünket 
56 millióval kiegészítő támogatással tervezzük, a múlt évben ez 42 millió volt. A háziorvosi 
szolgálatnál a bérfelhasználás hogyan történt? 
 
Fialka György polgármester: a gyermekétkeztetésre adott normatíva és önkormányzati 
támogatás hogyan realizálódik az év során még nem ismert. Jelenleg úgy néz ki, hogy 11 
milliót kellene a gyermekélelmezéshez hozzátenni. 
A háziorvosi szolgálatnál probléma volt, hogy a 6. hónaptól kezdődően csak 60 %-os 
finanszírozást kapnak. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: központilag emelték meg az óvodai béreket, megadták, 
de csak erre a költséghelyre fordítható. Külön sorban lett feltüntetve a működésre adott 
támogatás. 
 
Sajó István pb. Elnök: a legnagyobb probléma az 56 milliós forráshiány. A többi témában 
ahogy a támogatást nézzük, az anyag tökéletes. 



Fialka György polgármester: a gond azzal van véleményem szerint, hogy a 
feladatfinanszírozás nem fedi a törvényben előírt kötelező feladatvállalásokat. Képviselő 
testületnek, polgármesternek kötelező lenni, az önkormányzati törvény meghatározza a 
feladatainkat, de a finanszírozáshoz egyetlen fillért sem kapunk rá. A múlt évben igényelt 
kiegészítő támogatás nem jött le. A bevételeink a terveket meghaladták. Az adóbevételek és 
különböző források a fejlesztésre adnak lehetőséget, de ezt a működésre kellett felhasználni. 
Úgy vélem, a fejlesztésnek semmi esélye nem lesz a jelenlegi kondíciók mellett. 
A pályázatnál is csak a nullás önerőt tudtuk megpályázni. Bizonyos fejlesztés ezért megosztó 
volt a lakosság felé. Ez azért volt, hogy a megmaradó összeget a működésre lehessen 
felhasználni. 
 
Sajó István pb. Elnök: Úgy vélem, hogy a plusz bevételeket az idén is a működésre kell 
fordítani. A költségvetés rendelet tervezetet jónak tartom, és továbbtervezésre alkalmasnak, 
amennyiben ezzel egyetértenek, javaslom az anyag testület elé terjesztését. Megállapítom 3 
igen szavazattal a bizottság az anyag képviselőtestület elé terjesztésével egyetért. 
 
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat képviselő testület elé 
terjesztését és elfogadását. 
 
 

II. Napirend 
Civil szervezet és SE pályázata 

 
 
Sajó István pb elnök: tájékoztatom a megjelenteket, hogy minden civil szervezet határidőre 
elszámolt a 2013-as önkormányzati támogatással, a sportegyesület februárban fog. A 2014. 
évi támogatási igényeiket is pályázták,  
Polgárőrség  150.000 Ft 
Vöröskereszt  140.000 Ft 
Mozgáskorlátozottak: 150.000 Ft 
Csépáért Alapítvány 414.000 Ft ( szüreti bál, Barátság klub, 24 órás vetélkedő, Mosoly klub) 
Medicopter alapítványnak önkormányzati határozatunk értelmében minden évben 50.000 Ft 
támogatást nyújtunk.  
A Barátság klub igaz a Csépáért Alapítvány zászlaja alatt nyújtotta be támogatási kérelmét, 
mégis látható, hogy 80 %-a a mozgássérültek helyi szervezetéhez tartozik, és a mosoly 
klubhoz. Átfedés van, ezért a mozgássérültek támogatását javasoljuk megosztani. 
 
A sportegyesületnél javaslom a tavalyi támogatás mértéke legyen a kiinduló pont. A 
segítséget javaslom, ne tagadjuk meg az év folyamán, ha szükséges, mert pályázatokat 
akarnak benyújtani fűnyíróra, a sportöltöző korszerűsítésére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 igen szavazattal az anyag képviselő testület elő 
terjesztését jóváhagyta. 
 
A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat képviselő testület elé 
terjesztését és elfogadását Javasolja a bizottság a mozgássérültek helyi szervezetének 
támogatását megosztani a Barátság klub –bal, mivel a tagok mint a két helyen 80 %-ban 
ugyanazok, valamint a Mosoly Klub támogatási összegének 25 e FT-tal való emelését. A 
sportegyesület támogatását a tavalyi szinten javasolja, de a pályázat támogatásától 
javasolja, hogy a testület ne zárkózzon el. 
 
 
 
Sajó István pb elnök :Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Varjasi Ferenc     Sajó István 
     Pb. Tag        pb. elnök 


