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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2015. 
április 22-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  pü biz. elnök 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
    
   Fialka György   polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol: Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 3 fő 
bizottsági tagból 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 
 
10/2015.(IV.22.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I. Napirend 

Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök:a számszaki adatokat a táblázatok jól mutatják, az anyag 
jól áttekinthető. A takarékosság, és a pályázati lehetőségek kihasználása jellemezte a múlt 
évet. a képviselő testület 2014. Évi költségvetését forráshiánnyal fogadtuk el. Ez miből 
adódott? 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a mai nap folyamán a konszolidált beszámoló elkészült, de a 
Kincstár által nincs elfogadva. Számítási, könyvelési és képlet hiba is adódott. A rendelet-
tervezetben korrigáltam ezeket. 
Az Áht nem írja elő, de a 6 sz táblázatban elkészítettem a pénzmaradvány felhasználását, így 
az is megismerhető a bizottság számára.  
A forráshiány a kötelező feladatok ellátásából , a település üzemeltetés, közös feladatellátás, 
szociális feladatok, szociális étkezés, házi segítségnyújtásból adódott. 
 
Fialka György polgármester: Amikor elfogadtuk a költségvetést, 35 millió forráshiánnyal 
szemben kaptunk 23 millió állami támogatást. A kettő különbsége a takarékossági politika 
eredménye. 
 



3 
 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: amennyiben a pénzügyi bizottság elfogadja a 
zárszámadási rendelet-tervezetet, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom 2 igen 
szavazattal a testületnek elfogadásra ajánljuk a 2014. Évi zárszámadási rendeletet. 
 
11/2015.(IV.22.) pü.biz. határozat 
Zárszámadási rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. Zárszámadásról szóló rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
II. Napirend  
Előterjesztés talajterhelési díj rendelet módosításának véleményeztetésére 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: a módosítás célja, hogy támogassuk a lakosságot, hogy 
minél többen kössenek rá a szennyvízhálózatra. A támogatási formának ezt a verzióját 
támogatásra javaslom. 
Megállapítom 2 igen szavazattal a bizottság elfogadta a javaslatot. 
 
12/2015.(IV.22.) pü. biz. határozat 
Talajterhelési díj rendelet véleményeztetéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a talaj terhelési díj rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
III. Napirend 
Előterjesztés a gazdasági program elfogadásáról 
 

Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: gratulálok a gazdasági programot összeállító szakmai 
csoportnak! Nagyon sok irányú, kívánom, mindezeket meg tudjuk valósítani. A takarékosság, 
a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, a kivitelezéshez megfelelő szakemberek és a 
testület támogatása szükséges. Jóváhagyásra ajánlom a gazdasági programot. Megállapítom 2 
igennel a pénzügyi bizottság elfogadta a javaslatot. 
 
13/2005.(IV.22.) pü. biz határozat 
Gazdasági program elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a gazdasági programot elfogadásra 
ajánlja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
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IV. Napirend 
Beszámoló a 2014. évi adótervek teljesítéséről, tájékoztató a behajthatatlan 
követelésekről 
 

Kovácsné Németh Mária pü biz elnök: tehetünk –e olyan indítvány, hogy azok a lakosok akik 
nem fizetik a gépjármű adót, vagy bármilyen adót, de egyéb kérelemmel fordulnak az 
önkormányzathoz ne részesülhessenek segélyben, munkagép se végezzen szolgáltatást 
számukra?  
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: legfontosabb helyi bevételi forrás az adóbevétel. A behajthatatlan 
tartozásokkal kapcsolatban letiltást foganatosítunk, ill. megkeressük a NAV-ot. 
Gépjárműadónál kezdeményezzük a forgalomból való kivonást. 
A bizottság javasolhatja, hogy segélykérelemnél vegyük figyelembe, hogy adóhátraléka van-
e? Elvárás, hogy mindenki jogkövető állampolgár legyen. 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: amennyiben a testület elé terjeszthetőnek ítéli a javaslatot 
a bizottság, kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal 
a testület elé terjeszti javaslatát, mely a szociális rendeletbe szeretnénk, ha beépülne. 
 
14/2015.(IV.22.) pü. biz. határozat 
Szociális rendelet módosítására javaslat 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja 2/2015.(II.19.)számú a szociális 
rászorultságtól függő pénzben és természetbeni juttatásokról szóló rendelet módosítását. A 
rendeletben szerepeljen az, hogy az önkormányzat részére befizetendő adóhátralékkal 
rendelkező kérelmezőnél a testület vegye figyelembe, és vele szemben megszorító 
intézkedésként a tartozás kifizetéséig ne részesüljön segélyben ill. gépi munkát ne végezzenek 
részére a GAMESZ munkagépei. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: Az adótervek teljesítéséről szóló tájékoztatót, ha 
elfogadja a bizottság kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, 2 igen szavazattal a bizottság az 
adótervek teljesítéséről szóló tájékozatót elfogadásra javasolja. 
 
15/2015.(IV.22.) pü. biz. határozat 
Adótervek teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság az adótervek teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: köszönöm a megjelenést és munkájukat, az ülést 
bezárom. 

KMf. 
Cseh Lászlóné     Kovácsné Németh Mária 

 Jkv.      Pü.biz. elnök 


