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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2015. 
szeptember 8-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz.elnök 

Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
   Fialka György   polgármester 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
Igazoltan távol van:  Oberna Istvánné  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. Oberna Istvánné igazoltan van távol, 
iskolai tanulmányait folytatja. 

A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 

20/2015.(IX.08.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
I. Napirend 
Előterjesztés a 2015. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: az írásos anyagot következőkkel szeretném kiegészíteni: az 
előirányzat módosítás a csatolt 1 számú melléklet 1.3 1.5 1.6 12.1 sorait érintette a bevételi 
oldalon, kiadási oldalon 1.1.1 1.2.1.3.1.4 és a 2.3 sorokat érintette.  
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: Az elkészített anyagban a kirendeltségvezető kiemelte 
azokat a mutatókat, amelyek figyelmet érdemelnek, segítség volt az anyag 
áttanulmányozásakor. 
A konyha munkát adott a dolgozóknak, az önkormányzat bevételi oldalát jó irányba lendíti. 
 
Minden olyan pályázat, ami a község, a lakosság érdekét szolgája, meg kell pályázni, 
reményeink  szerint minél több sikeres pályázat lesz a jövőben. Nyári gyermekétkeztetésnél 
bosszantó volt hallani, hogy „itt miért nincs?”. Akkor, amikor a bolt előtt éppen vitték. 
Tájékozatlanságból vannak a rosszhangulatú félreinformáltságok.  
Az anyagot jól előkészítettnek tartom, a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő 
testületnek. Aki egyetért ezzel kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 igen szavazattal a pü. 
bizottság elfogadta a javaslatot. 
 



21/2015.(IX.08.) pü.biz. határozat 
Javaslat a 2015. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására tett 
előterjesztés elfogadására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi költségvetés II. – III. 
negyedévi előirányzat  módosítására tett előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a képviselő 
testület felé. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 
2./ Tájékoztató Csépa Községi Önkormányzat 2015.I. félévi gazdálkodásáról 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs:  összességében megállapítható, hogy úgy az intézmények, mint 
az önkormányzat az év folyamán takarékos gazdálkodást folytattak. A személyi juttatások 
tekintetében a törvényben meghatározott illetmények kerültek kifizetésre.  
Törekednünk kell, az adótartozások, ill. egyéb kintlévőségek minél  hatékonyabb behajtására. 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök:köszönöm a pénzügyi munkatárs beajánlását! A helyi 
adók behajtása kiemelkedő. Azt láthatjuk, hogy a tűzifa elszámolás 2015 évre tevődött. A 
meglévő értékeink, Balatonszárszó üdülő folyamatos felújítása történik, a kihasználtsága 
folyamatos, jól működik. Látjuk, folyamatban van az óvoda tető felújítása. Önkormányzati 
tulajdonú lakóingatlanaink további bérbeadással történő hasznosítását javaslom. 
 
Fialka György polgármester: azt tapasztaljuk, a bérleményben lakók köztartozást halmoznak 
fel. Ezért a bérletbe adás előtt azt kérjük, igazolják, fizetési képességüket, munkaviszonyukat. 
Úgy gondolom, nem kellene több ingatlant vásárolni, rövidesen kapunk ingatlanokat, csak 
győzzük karbantartani. 
Kocsi Vinczéné csépai ingatlana is valószínűleg ránk száll a hagyatéki tárgyalás után. Ezek a 
feladatok jelenleg a GAMESZ kapacitását meghaladják. 
A közmunkán lévők tartozásait egyenletes részletben törlesszék  felénk, erre oda kell hatnunk.  
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: a gazdálkodásról az a véleményem, hogy az 
önkormányzat és a hivatal dolgozói a költségvetési törvénynek megfelelően végzik 
munkájukat. A takarékosság arra irányul, költségvetési rendeletünkben foglaltakat végre 
tudjuk hajtani. 
A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a 2015. I. félévi gazdálkodásról 
szóló előterjesztést. Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 igen 
szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadta a javaslatot. 
 
22/2015.(IX.08.) pü.biz. határozat 
Javaslat Csépa Községi Önkormányzat 2015.I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés 
elfogadására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi I. félévi gazdálkodásról szóló 
előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a képviselő testület felé. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 



III. Napirend 
3./ Belső ellenőrzési jelentés a gyermekétkezési állami támogatás vizsgálatáról 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: a szöveges megfogalmazás önmagáért beszél. 
Nyilvánvaló, vannak kérdések, amiket meg kell lépni. Mind a két intézmény vezetője okult 
ebből a problémából, nagyobb figyelemmel kell a visszaigénylésekre lenni. 
 
A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a gyermekétkezési állami támogatás 
vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés előterjesztését. Aki egyetért ezzel 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 igen szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadta a 
javaslatot. 
 
23/2015.(IX.08.) pü.biz. határozat 
Javaslat a gyermekétkezési állami támogatás vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés 
elfogadására. 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a gyermekétkezési állami támogatás 
vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentés szóló előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a 
képviselő testület felé. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: más bejelenteni való nincs bizottsági tagok részéről, 
ezért az ülést bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 

Kovácsné Németh Mária    Szabó Károlyné 
  biz. elnök      biz. tag 

 


