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Készült: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 2014. április 28-án megtartott 
pénzügyi bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Sajó István    pénzügyi bizottság elnöke 
  Varjasi Ferenc   pb tag  
  Túri Ferencné   pb tag 
 
  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 
Előterjesztés a 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítására 

 
Sajó István pb elnök: A rendelet jelenlegi módosításával az Önkormányzat költségvetésének 
főösszege 7 089 e Ft-tal nő, így 425 568 e Ft-ban kerül megállapításra. 
A végleges normatív állami hozzájárulások összege átvezetésre került a bevételi jogcímekre. 
A „forráshiány”, valamint a tartalékok összege kivezetésre került. A rendeletben szereplő 
adatok szolgálnak alapul a 2013. évi zárszámadási rendelethez. Az írásos anyagot mindenki 
megkapta. 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Varjasi Ferenc pb tag: úgy vélem a támogatási összeg nagyon jól jött ahhoz, hogy ez az 
eredmény szülessen.  
 
Sajó István pb. Elnök:. Megállapítom 3 igen szavazattal a bizottság az anyag képviselőtestület 
elé terjesztésével egyetért. 
 
A bizottság támogatja az előterjesztés és a rendelet-tervezet képviselő testület elé terjesztését 
és elfogadását. 
 

II. Napirend 
2013. évi zárszámadás elfogadása rendelet-tervezet 
 
Sajó István pb elnök: Az önkormányzat 2013-ban felhalmozásra és felújításra összességében 
8 591 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2012-ben, mert a fejlesztések forrásául szolgáló saját 
bevételeket a működés fenntartásába kellett bevonni.  



A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 42 766 E Ft működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásából 1 371 E Ft-ot kapott az év folyamán. 
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
A 2013. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
kényszerű takarékosság jellemezte. 
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani. 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2013. december 31-én 484 866 E Ft, mely 3 %-kal (14 
503 E Ft-tal) csökkent az előző évhez képest. 
 
Az immateriális javak állománya 0 E Ft, 100 %-kal (1 413 E Ft-tal) csökkent a 2012. 
december 31-i adathoz viszonyítva, mely az értékcsökkenési leírás elszámolásából, valamint a 
beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentáció értékének állományba vételéből adódik. 
A tárgyi eszközök állománya 397 878 E Ft. 7,7 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy 
önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások, felújítások mellett az iskola épület 
értéke átvezetésre került az üzemeltetésre átadott eszközök állományába. 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest 7,4 %-kal (67 E Ft-tal) 
csökkent. Ennek oka, hogy a tartósan adott kölcsönök mérleg-fordulónapot követően esedékes 
részletei átvezetésre kerültek a rövid lejáratú kölcsönök állományi értékébe. 
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 304,5 %-kal, (35 245 E Ft-
tal) növekedett  elsősorban az iskola épületének nyilvántartása következtében. 
A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 33 669E Ft, mely 15 220 E Ft-tal, azaz 
31,1 %-kal csökkent az előző évhez képest.  
A csökkenés elsősorban az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának csökkenéséből 
adódik. 
A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 146,8 % az előző évhez 
képest. A növekedés elsősorban a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. felé történő behajtás 
foganatosítása miatt jelentkezett. 
Az anyagot nagyon alaposnak, jónak tartom. Érthető lesz annak a számára, aki 
áttanulmányozza. Kérdés, hozzászólás van-e? 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 igen szavazattal az anyag képviselő testület elő 
terjesztését jóváhagyta. 
 
A bizottság támogatja az előterjesztés és a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő testület 
elé terjesztését és elfogadását. 
 
Sajó István pb elnök :Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Cseh Lászlóné     Sajó István 
     Jkv. Vez.        pb. elnök 


