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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2015. május 
20-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
    
   Fialka György   polgármester 

Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol: Kovácsné Németh Mária  pü biz. elnök 
 
Szabó Károlyné pü biz. tag: 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. 
 
16/2015.(V.20.) 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 

 
Szabó Károlyné pü. biz. tag.  Az elmúlt ülésünkön nagyon jól megtárgyaltuk már a 
zárszámadási rendeletet.  
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: Akkor áttekintettük az írásos anyagot, azóta kiegészítésre 
került a pénzmaradvánnyal a zárszámadás. Egy 4,5 milliós visszafizetési kötelezettség 
keletkezett az iskolai, óvodai létszám adatokból eredően. 
 
Szabó Károlyné pü. biz. tag: javaslom, hogy jelezzük az intézményvezetők felé, hogy 
adatszolgáltatási kötelezettségükre a jövőben nagyobb gondot fordítsanak! A lemondást 
tegyék meg, az év folyamán ne kerüljön az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy visszafizetési 
kötelezettsége keletkezzen! A kiegészítéssel együtt 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. 
 
17/2015.(IV.20.) pü.biz. határozat 
Zárszámadási rendelet-tervezet véleményezéséről 
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Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. Zárszámadásról szóló rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja. Javasolja az intézményvezetők felé, hogy a létszámból adódó 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, a visszafizetések elkerülése érdekében. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
  3./Intézményvezetők 
 
Szabó Károlyné pü. biz. tag.  köszönöm a megjelenést és munkájukat, az ülést bezárom. 

 
 

KMf. 
 
 
 
 

Cseh Lászlóné     Szabó Károlyné  
  Jkv.                 Pü.biz. tag 


