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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2015. 
január 21-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  pü biz. elnök 
   Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
    
   Fialka György   polgármester 

Dr. Péter Zsuzsanna  aljegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 3 fő 
bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 3 igen szavazattal. 
 

1/2015.(I.21.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I.Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
véleményezése 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: költségvetési rendelet véleményezése a kérdés. Nem 
kis munka összeállítani. A feladatokat a rendelkezésre álló pénzkeretből kell megoldani. 
A pályázatfigyelés lehetőséget adott közösségnek meg kell ragadni. 400 506 millió bevétel 
várható, a kiadást ebből lenne jó megoldani. 
Miből adódik a 2014- és 2015. év különbségei? Az 1. sz. táblázatra gondolok. 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: a költségvetés összeállításának lapja az előző évi normatíva. 
Ezek az adatok változtak. Összességében 10 millió forinttal növekedett a központi 
támogatások összege. Jogcím szerint nem részletezem. Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, 
gyermekétkezés igénylése mutatószám felmérés alapján történik, túligénylésnek nincs 
értelme. 
Szociális étkezésénél csökkent a mutatószám. Kevesebb az igény. A központi költségvetés 
szociális támogatási formákat is megszüntetett.  
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Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: a Medicopter támogatás Szentes közelsége, és az 
igénybevétel miatt megoldható-e? A 2. Sz. melléklet kötelező feladatok mértéke nagy eltérést 
mutat, miből adódik? 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: azok a szervezetek megkapták a pályázati lapot, akik tavaly is 
kaptak, a felhasználásról beszámolnak és megpályázzák az idei összeget, amit betervezünk a 
költségvetésbe. A Medicopter egy régebbi önkormányzati döntés értelmében betervezésre 
került. A kötelező feladatoknál az eltérés lakosságszám arányában mutatkozik. 
 
Szabó Károlyné pü biz tag: a temető fenntartása? 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: normatív támogatásnál többet nem szerettünk volna 
betervezni. Ez a szám jövőre változni fog arányában. Központi támogatás van a temető 
nagysága mutatók alapján. 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. elnök: 3. mell. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, 
az önként vállalt feladatokra felhasználható? 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: önként vállalt feladatot saját bevétel terhére kell biztosítani. 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: a kérdéseinkre kielégítő választ kaptunk, ezzel úgy 
gondolom, javasolhatjuk a képviselő testület felé, az anyagot a pénzügyi bizottság elfogadja 
és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom 3 igen szavazattal a pü bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

2/2015.(I.21.) pü. biz. határozat 
2015. évi költségvetési rendelet véleményezéséről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Csépa Községi Önkormányzat 2015. 
Évi költségvetési rendelet-tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, javasolja 
elfogadását. 
 
Erről értesül: 1./ Pénzügyi bizottság tagjai 
  2./ Községi Önkormányzat 
 
II. Napirend 

A Pénzügyi Bizottság 2015. I. félévi munkatervének elfogadása 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. elnök: a pénzügyi bizottság munkaterv-javaslata elkészült, 
mely az önkormányzat első félévi munkatervére épül. Van-e kiegészítés? Amennyiben nincs, 
kérem kézfelnyújtással jelezzék egyetértésüket. Megállapítom 3 igen szavazattal a pénzügyi 
bizottság elfogadta első félévi munkatervét. 
 

3/2015.(I.21.) pü. biz. határozat 
munkaterv elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadta 2015. I. félévi munkatervét, 
mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Erről értesül: 1./ Pénzügyi bizottság tagjai 
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  2./ Községi Önkormányzat 
 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat  

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
2015. év I. félévi munkaterve 

 
 
 A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében Pénzügyi 
Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően (a tagokkal és meghívottakkal) egyeztetve 
tartja meg. 
A bizottsági ülések témakörét úgy pénzügyi, mint gazdasági szempontok figyelembevételével 
a mindenkori aktualitásoknak megfelelően kell kialakítani. 
Az ülések feladatai a munkatervben szerepelnek, illetve gazdasági témák vonatkozásában a 
mindenkori pénzügyi helyzetnek - és az adott időszak aktualitásának megfelelően kell 
kialakítani. 
 
2015. január 21. (szerda) 14 óra 

 
 

1./ Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének      
véleményezése 

 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

2./  A Pénzügyi Bizottság 2015. I. félévi munkatervének elfogadása 
  Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 
  

3./ Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2015. évi önkormányzati 
 támogatására, valamint a 2015. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
 véleményezése. 
 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

2014. február 18. (szerda) 14 óra 
 

1./ Csépa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének     
 véleményezése . 

 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

  
 
 
2015. március 18. (szerda) 14 óra 
 
  

1./ Falunap 2015. évi programtervének költségvetési kiadásairól szóló előterjesztés 
véleményezése 

 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária pb elnök 
 
2015. április 22. (szerda) 14 óra 
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 1./ Csépa Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
 zárszámadási rendelet-tervezetének véleményezése 

 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

2./ 2014. évi adótervek teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése 
  Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Biz. elnöke 

 
 
2014. május 20. ( szerda) 14 óra 
 

1./ Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési I. negyedévi előirányzat 
 módosításának véleményezése 
 Előterjesztő: Kovácsné Németh Mária Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 
 
1./ Szervezési feladatok 
 
A képviselő-testület pénzügyi bizottsága külön munkaterv alapján a képviselő-testület 
tevékenységéhez igazodóan működik. Működése feltételeit, tevékenysége adminisztrálását a 
polgármesteri hivatal biztosítja.  
 
A pénzügyi bizottság tevékenysége segítse a képviselő-testület meghatározó szerepének 
érvényesülését -a stratégiai kérdések megalapozásában, -az önkormányzati gazdálkodás 
alapelveinek meghatározásában, -az ellenőrzési folyamatokban.  
 
 
Csépa, 2015. január  
        Kovácsné Németh Mária 
        Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
III. Napirend 
Pályázati kiírás a sportegyesület és civil szervezetek 2015. évi önkormányzati 
támogatására, valamint a 2015. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
véleményezése 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: jó tendencia, hogy egyre több civil szervezet alakul a 
faluban. Van igényük arra, hogy közösségek fogjanak össze, ez a jó értelemben fiatalítja a 
társadalmat. Valamennyi szervezetet támogatását javasoljuk, az önkormányzat kereteinek 
lehetőségében. 
 
Fialka György polgármester: ebben az évben alakul egy új civil szervezet fiatalokból a neve: 
Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület. Még nincs meg a bírósági bejegyzés. Az önkormányzat 
nem tud olyan mértékben odajárulni, ha önszerveződő alapon alakul, könnyebb odaférni 
hozzá.  
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: művelődési házat úgy kellene átalakítani, hogy a 
klubot ki lehessen alakítani. A művelődési ház kell, hogy koordinálja ezeket a szervezeteket. 
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Fialka György polgármester: egyre inkább arra halad a település társadalmi helyzete, hogy az 
ingatlan felajánlások önkormányzat részére szaporodnak. Leader pályázat keretén belül 
pályázati lehetősége van a civil szervezetnek, hogy nulla önerőből minden civil szervezet saját 
ingatlant alakíthat ki magának. Akár 6-10 milliót is kaphat a rendbetételére.  
A csónakázó tó mellett jelenleg 3 ingatlan van, amely önkormányzati tulajdonba vétele 
számításba jöhet. 
A kultúrház működtetése csökken, vagy stagnál a támogatása. 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. elnök: áttekintve a civil szervezetek múlt évi elszámolását, 
azt elfogadásra javaslom. A pénzügyi bizottság részéről ez évi támogatásuk is javasoljuk. 
Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 3 igen szavazattal a testület 
elfogadta az indítványt. 
 

4/2015.(I.21.) pü biz ülés 
Civil szervezetek támogatásáról 

 
A pénzügyi bizottság áttekintette a civil szervezetek 2014. évi elszámolását, azt az 
önkormányzatnak elfogadásra javasolja. Támogatja a bizottság a civil szervezetek 2015. Évi 
támogatását. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: köszönöm a megjelenést, a pénzügyi bizottság ülését 
bezárom. 
 

Kmf. 
 
 

 Cseh Lászlóné      Kovácsné Németh Mária 
    Jkv                  pü.biz. elnök 


