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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2015. június 17-ei 
üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária   biz.elnök 

Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
    
   Fialka György   polgármester 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: 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. 
 
18/2015.(VI.17.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat 
elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első negyedévi 
előirányzat módosítására 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: az anyag áttanulmányozását követően a kérdéseim a következők: 
eszi bevétel – kiadás összege ugyanannyi? A személyi juttatás hány főt takar? 
A 2013. Évi beszámoló elszámolási különbözeténél bevételek és tartalékok összege ugyannyi. Ez mit 
takar? 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: igen.  
A személyi juttatás 1 főt, három hónap időtartamban. 
A 2013.évi beszámoló felülvizsgálata későn történt meg, a kincstár részéről. 2015-ben érkezett meg 
304.211 forint, ami legfőképp az óvoda működéséből adódott többlet. A költségvetésben 
meghatároztuk, melyik szakfeladatra mennyi pénzt szánunk. Amit itt látunk, utólag jött pénz, az éves 
költségvetéshez nincs köze. 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: a 4. Sz. melléklet bevételi jogcím 7. Sor módosítás miből adódik? 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.  
 
Kovácsné Németh Mária Biz. elnök: amennyiben nincs kérdése más bizottsági tagnak és a 2015.évi 
költségvetés első negyedévi előirányzat módosítására tett előterjesztés elfogadásra javasolja a 
testületnek, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 3 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta. 
 
19/2015.(VI.17.) pü.biz. határozat 
2015. évi költségvetés I. negyedévi ei. módosítására tett előterjesztés elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi költségvetés I. negyedévi ei. 
módosítására tett előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a képviselő testület felé. 



 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 
II. Napirend 
EGyebek 
 
Fialka György polgármester:a szentesi Agrár Zrt keresett meg,102 fő részére bérelnék ki a 
balatonszárszói üdülőt, 7 éjszakára. Rendeletünket kell módosítani abban az esetben, ha ilyen nagy 
létszám részére árengedményt akarunk adni.  
Nekünk így lenne jó, hiszen az 1-3 éjszakás vendégek után is teljes takarítás és ágynemű csere 
következik. A több éjszakás vendég egyfajta költségkímélést jelent. Az ő üdülésüket alapítvány 
finanszírozza, aminek véges a lehetősége. Nekem 1.050.000 Ft-ra jött ki , ők 1 millió forintot 
szeretnének fizetni.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a rendelet-tervezetbe beírjuk, hogy a képviselő testület az 
alkalmazott térítési díjtól esetenként eltérhet.  
 
Szabó Károlyné biz. tag: el kell fogadni a kedvező lehetőséget, több évben is lehetnek még ők a 
vendégeink. 
 
Kovácsné Németh Mária biz elnök: folyamatos kihasználtságot jelent ez a létszám. Akkor azonban 
fagyasztóládát, hűtőt is kell vennünk. A rossz idő esetén pedig játékok kell, hogy rendelkezésre 
álljanak. 
Aki a rendelet módosításával egyetért, a kirendeltségvezető javaslata szerinti megszövegezéssel, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 3 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
19/2015.(VI.17.) pü.biz. határozat 
Balatonszárszói üdülő térítési díjáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a képviselő testület a 
balatonszárszói üdülő térítési díjára vonatkozó rendeletét egészítse ki, és adjon a testületnek olyan 
lehetőséget, hogy az alkalmazott térítési díjtól gazdasági megfontolásból eltérhessen. 
 
Erről értesül: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai 
  2./ Képviselő-testület tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: megköszönöm jelenlétüket, az ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 

Kovácsné Németh Mária    Oberna Istvánné 
  Biz. elnök      biz. tag 


