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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2015. 
november 25-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. 

28/2015.(XI.25.) 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 települési adókról szóló rendelet megalkotására 

 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: A rendelet megalkotásával az önkormányzat bevétele 
várhatóan 10 millió forinttal nő. A csépai lakosokra túl nagy terhet várhatóan nem ró, hiszen a 
földadó alanyai akik lesznek várhatóan vidékiek. Kétszeresen nem lesz adóztatva senki sem, 
hiszen akik eddig szétíratták a bevételt minden egyes családtagra, azok nem fizettek adót. 
Most feltehetően ezek a személyek is látótérbe kerülnek. Jelenleg is zajlik a földterületeink 
tulajdonosainak és használóinak nyilvántartásba vétele. Hatalmas munka a hivatal 
dolgozóinak. 

Kaszanyiné Oberna Erzsébet adóügyi munkatárs: a munkát már megkezdtük. 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: a testületi üléseken már két alkalommal tárgyaltunk, a 
lakosság körében is felmértük a várható hatást. Úgy gondolom, a rendeletet elfogadásra 
javasolhatjuk, önkormányzatunk pénzügyi helyzete indokolja. 

 



 
 
29/2015.(XI.25.) pü. biz. határozat 
Javaslat a települési adókról szóló rendelet megalkotására 
 

Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a települési adókról szóló rendelet 
megalkotásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tesz javaslatot a képviselő 
testület felé. 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: köszönöm részvételüket, az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

Kovácsné Németh Mária   Oberna Istvánné 
Pü.biz. elnöke     pü. biz. tag. 

 

 

 


