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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2016. 
január 20-ai 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 

Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   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. 
 
1/2016.(I.20.) 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 adóról szóló rendelet módosítására   
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  részletesen kell meghatározni az adó alany fogalmát. A 
vállalkozók nem alanyai ennek az adórendeletnek. A kormányhivatal javasolta a módosítást. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: biz. Elnök: a rendelet így egyértelműen felsorolja az 
adókötelezettség megállapításánál minek kell megfelelni. A bizottságnak javaslatot teszek, 
hogy a rendelet módosítására tett javaslatot fogadja el. 
Megállapítom, 3 igen szavazattal a testületnek elfogadásra ajánljuk a települési adóról szóló 
rendelet tervezetet.  
 
2/2016.(I.20..) pü.biz. határozat 
A települési adóról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a települési adóról szóló rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
  3./Intézményvezetők 
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II. Napirend 

Előterjesztés Csépa községi önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
véleményezése 
 

Kovácsné Németh Mária biz. Elnök: a költségvetési rendeletben tartani kell a törvény által 
előírt szempontokat. A kötelezően vállalt elemeket, és az önként vállalt feladatokat. A 
takarékosság, átláthatóság, biztonság hármas követelményére kell figyelni. A táblázatból arra 
kérek segítséget, vannak olyan tételek, mint az 1. sz mellékletben pirossal is van jelölve, 
miből adódnak a nagy különbségek az összehasonlításnál. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett adatok 
alapján tudtuk az intézményi költségvetést összeállítani. 2015-2016. változás plusz 9 milliós 
különbözetet mutat. Új feladattal egészül ki a kötelező feladat a szünidei kötelező étkezés. 
Emelkedés van a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 milliós emelkedés. Csökkenés mutatkozik 
a házi segítségnyújtás jogcímen.  
Az 1. sz függelék a központi források alakulása. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a tavaszi- téli- őszi szünet is benne van és a nyári étkezés 
is? 
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: 43 napot a szünidőből biztosítani kell az önkormányzatnak 
ingyenes étkezéssel a jogszabályban meghatározottak részére. Erre 4,3 millió forintot kapunk 
a költségvetésből. A házi segítségnyújtásnál az ellátotti létszám csökkent egy fővel. A tavalyi 
normatívára 5 szociális gondozó lehetett, idén csak 4.  
A működtetésnél a közvilágítás csökkenés, a temető nem változott, a közutak fenntartása nem 
változott. 
A gyermekjólét január 1-től átkerült a közös hivatalhoz. A turisztikai szálláshely után 
beszedett adóhoz ugyanannyit tesz a központi költségvetés. A közművelődés támogatásánál 
kicsi csökkenés van. Az adó és intézményi bevételeket a tavalyi szinten hagytam meg.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: indítványozom, hogy a bizottság javasolja a költségvetési 
települési rendelet tervezet elfogadását. Aki egyetért vele jelezze, megállapítom, 3 igen 
szavazattal a  pénzügyi bizottság elfogadta a javaslatom. 
 
3/2016.(I.20.) pü.biz. határozat 
A 2016. évi költségvetési  rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
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III. Napirend 

Pályázati kiírás a Sportegyesület és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatására, 
valamint a 2015. évi támogatás felhasználásáról beszámoló 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő biz. elnök: egy 1700 fős településen dicsérendő, hogy 
ennyi civil szervezet van. Mindegyik korcsoportból kialakult egy közösség, megpróbálnak 
tenni önmagukért.  
Ez pozitív hatással van. Tíz közösség számolt be a múlt évi támogatás felhasználásról. 
Benyújtotta pályázatát. Valamilyen szintű önerőt minden szervezet jó, ha felmutat. Javasoljuk 
a mozgássérültek helyi szervezetének is, tagdíj, vagy valamilyen hozzájárul szedését, még ha 
képletes összegben is. 
 
Szabó Károlyné biz. Tag: én is támogatom a civil szervezeteket. A Hagyományőrzők úgy 
gondolom, most alakultak, ami összeget igényeltek, kicsit sokallom. Nézzük meg mit 
teljesítenek, meglátjuk és második évben már nagyobb összeget kapjanak. 
 
Kovácsné Németh Mária biz elnök: javasoljuk a civil szervezetek támogatását 2016 évben is, 
azonban a mértékéről a testület szervezetenként döntsön. Aki egyetért vele kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom 3 igen szavazattal a testület elfogadta a civil szervezetek támogatására 
tett javaslatot. 
 
4/2016.(I.20.) pü. biz. határozat 
a Sportegyesület és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság a Sportegyesület és a civil-szervezetek 
részére nyújtandó önkormányzati támogatás mértékével egyetért, azt javasolja a 
költségvetésbe betervezni. 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
IV. Napirend 
Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2016. I. félévi munkatervére 
 
Kovácsné Németh Mária pü biz. Elnök: a munkatervhez van-e még napirendi javaslat 
amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Megállapítom 3 igennel egyhangúlag elfogadta a 
pénzügyi bizottság első félévi munkatervét. 
 
5/2016.(I.20.) pü. biz. határozat 
pénzügyi bizottság 2016. I. félévi munkaterve 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2016. I. félévi munkatervét elfogadta. 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: az ülést bezárom, köszönöm munkájukat! 
 

kmf. 
Kovácsné Németh Mária   Oberna Istvánné 

Pü.biz. elnöke     pü. biz. tag. 


