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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2015. 
Február 18-ai 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. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
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. 
 

5/2015.(II.18.) 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 képviselő: az előző ülésünk óta a hiányzó táblák is elkészültek és 
egy jól áttekinthető költségvetési rendelet-tervezetet tartunk a kezünkben. Megkérem, hogy a 
4. Sz. mellékletre és a szociális, gyermekjóléti feladatokra vonatkozóan bővebben fejtse ki a 
pénzügyi munkatárs a számadatokat. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a bevételi oldalon van változás, a kiadási oldalon nem. 
Várhatóan 11.286.000 Ft szociális támogatás kerül kifizetésre, ez az önkormányzat 
költségvetését terheli. Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainál 1. Sorban a 
saját normatíva, a következő sorban ebből az összegből ennek a pótlása látható. (A 
táblázatokat magyarázatokkal a bizottság áttekintette). 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a szóbeli magyarázattal együtt amennyiben a bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 3 
igen szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testület felé. 
 

6/2005.(II.18.) pü. biz. ülés 
Költségvetési rendelet-tervezet elfogadásáról 
 



Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül:  1./ Községi Önkormányzat Csépa 
   2./ Pénzügyi Bizottság tagjai 

 
 
II. Napirend 

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet – tervezet 
véleményezése 

 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: nehéz helyzetben lesz az önkormányzat, azért, hogy 
bölcsen és jól tudjon segíteni.  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az önkormányzat bele van kényszerítve ebbe a helyzetbe, a 
személyes gondoskodás pénzbeli része átkerül az állami hatáskörbe, méltányosság 
gyakorlására nincs lehetőség. 
Az önkormányzatnál marad, amivel különféle kiadásokat csökkenti, erről kell rendeletet 
alkotni. Az önkormányzatra bízza, milyen támogatást állapít meg. Arra kötelező alkotni 
támogatási formát, aki létfenntartási problémákkal küzd.  
 
Szabó Károlyné képviselő: a közgyógyellátásból aki kiesett javaslom, gyógyszertámogatást 
kaphasson. A segédeszközök beszerzése (nagyothalló készülék) jelentős kiadás. Javaslom, 
kerüljön bele a rendeletbe, mert olyan is van, hogy a gyógyszert meg tudja venni, csak a 
segédeszközt nem. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a testület felé az elhangzott kiegészítésekkel javaslom 
kerüljön elfogadásra a rendelet tervezet, a képviselő testület felé javasoljuk  az elfogadását. 
Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 3 igen szavazattal elfogadta a 
pénzügyi bizottság a szociális rendelet tervezetet. 
 

7/2005.(II.18.) pü. biz. ülés 
Szociális rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a szociális rászorultságtól függő 
pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül:  1./ Községi Önkormányzat Csépa 
   2./ Pénzügyi Bizottság tagjai 

 
III.Napirend 
A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet – tervezetének véleményezése 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötöttünk a 
Végső Nyugalom Kft-vel, ezért kell a temető rendeletünket módosítani.  
 



Kovácsné Németh Mária képviselő: legyen gazdája a temetőnek, olyan, aki helybeli. A 
táblázatot, ami a rendelet melléklete, tegyék ki a temető ajtajára, ha valaki érdeklődik, 
láthassa, tájékozódhasson. (1. Melléklet) 
Amennyiben a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, kérem kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő testület felé. 
 

8/2005.(II.18.) pü. biz. ülés 
A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a temetőkről és temetkezésről szóló 
rendelet rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül:  1./ Községi Önkormányzat Csépa 
   2./ Pénzügyi Bizottság tagjai 

 
IV. Napirend 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartása és ellenőrzése 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü biz elnök: minden képviselő megtette 
vagyonnyilatkozatát és a bizottsági tagok is. Az összeférhetetlenségi, méltatlansági 
nyilatkozatok is leadásra kerültek határidőre, összehasonlíthatóak. A vagyonnyilatkozat 
nyilvános, a megfelelő betekintési nyilatkozat aláírásával. 
Kérem, a bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék az iratokat. Megállapítom, hogy a bizottság 
tagjai rendben találták a vagyonnyilatkozatokat és mellékleteit. 
 

9/2005.(II.18.) pü. biz. ülés 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartása és ellenőrzése 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megállapította, hogy a képviselők, 
és bizottsági tagok vagyonnyilatkozatai és annak mellékletei határidőre leadásra 
kerültek, és azt rendben találta. 
 
Erről értesül:  1./ Községi Önkormányzat Csépa 
   2./ Pénzügyi Bizottság tagjai 

 
Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: köszönöm munkájukat és a megjelenést, az ülést 
bezárom. 

Kmf. 
 

 Cseh Lászlóné      Kovácsné Németh Mária 
 Jkv vez       pü. biz. elnöke 


