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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 2014. december 10-én megtartott 
pénzügyi bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Kovácsné Németh Mária  pénzügyi bizottság elnöke 
  Pintér Csaba Gábor  pb tag  
  Szabó Károlyné      pb tag 
 
  Fialka György   polgármester 
  Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Kovácsné Németh Mária pb elnök : köszönti a megjelent pénzügyi bizottsági tagokat, 
polgármester urat, kirendeltségvezetőt. Megállapítja, hogy a két kültag nem jelent meg az 
ülésen, így az eskü letételére sem került sor. A megjelent 3 fő taggal az ülés határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyhez nincs más javaslat. A bizottság a napirendi pontokat 
jóváhagyja. 

 
I. Napirend 

Előterjesztés a Csépa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
harmadik negyedévi előirányzat módosítására 
 

Kovácsné Németh Mária pb elnök: miből ered a kiadások emelkedése? A közvilágítás hogyan 
alakult? A művelődési háznál mivel magyarázható a képlet? 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: IPR pályázat áthúzódó támogatásokból ered a dologi kiadások 
megemelkedése. Ennek a pályázatnak volt egy személyi juttatás része. Ez a 18 milliós 
pénzmaradvány.  
A közfoglalkoztatásnál 67 milliós dologi kiadással számoltunk, erre készült el a terv, 
minimális a teljesített kiadás.  
Az elmúlt években magas lett a közvilágításnál az átalány megállapítva. 
A művelődési háznál a gáz nagyon sok a kiadások között, a nyílászárók cseréje nem történt 
meg.  
 
Fialka György polgármester: Az óvoda visszamenőleg pályázott, a bevétel és kiadások ennek 
megfelelően emelkedtek. 
Két pályázatot adtunk be a művelődési házra, tetőcsere és energiatakarékosság (fűtés-, 
nyílászárók cseréje). 
 
Kovácsné Németh Mária pb elnök: A rendelet tervezetet jónak tartom, amennyiben ezzel 
egyetértenek, javaslom az anyag testület elé terjesztését. Megállapítom 3 igen szavazattal a 
bizottság az anyag képviselőtestület elé terjesztésével egyetért. 
 
A bizottság támogatja a költségvetési rendelet tervezet képviselő testület elé terjesztését és 
elfogadását. 



 
II. Napirend 

Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. elnök: a szociális földprogram kapcsán mennyire váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket? 
 
Fialka György polgármester: mi gazdálkodunk a földekkel. A gabonatermesztéssel nettó 2 
millió forint saját bevételt termeltünk ki. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs:  az önkormányzat takarékos gazdálkodást folytatott.  
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: A beszámolót  jónak tartom, amennyiben ezzel 
egyetértenek, javaslom az anyag testület elé terjesztését. Megállapítom 3 igen szavazattal a 
bizottság az anyag képviselőtestület elé terjesztésével egyetért. 
 
A bizottság támogatja a képviselő testület elé terjesztését és elfogadását. 
 

III. Napirend 
Előterjesztés 2015. évi költségvetési koncepcióra 

 
Kovácsné Németh Mária pü biz . elnök: megállapítható az anyagból, hogy a jövő évben is 
nagy szerepe lesz a pályázatoknak. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az önkormányzati segély, a lakásfenntartási segély stb. 
megszűnik, a települési támogatás váltja fel. A testület maga dönti el, kinek ad segélyt, 
teljesen önállóan. 
 
Fialka György polgármester: a földadó bevezetésével kapcsolatos beszélgetéseimen 
elhangzott, hogy azok a gazdák akik 100 ha felett gazdálkodnak, elzárkóznak az adó fizetése 
alól, a kisebb gazdák azt mondják, ha kell fizetni, hát fizetnek. 
 
Kovácsné Németh Mária pb elnök: köszönjük a koncepció elkészítését, bár jogszabályi 
kötelezettsége nem volt, mégis a képviselői munka könnyebb lesz általa. Az anyagot jónak 
tartom, amennyiben ezzel egyetértenek a bizottsági tagok is, javaslom az anyag testület elé 
terjesztését. Megállapítom 3 igen szavazattal a bizottság az anyag képviselőtestület elé 
terjesztésével egyetért. 
 
A bizottság támogatja a képviselő testület elé terjesztését és elfogadását. 
 
Kovácsné Németh Mária pb elnök :amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Cseh Lászlóné    Kovácsné Németh Mária 
       Jkv.        pb. elnök 

 


