
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2016. február 
17-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz. elnök 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
 
igazoltan távol: Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
 
meghívottak:  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 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Igazoltan van távol Szabó Károlyné 
biz. tag. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 3 igen szavazattal. 
 

6/2016.(II.17.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
 
I. Napirend 
Csépa községi önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök:  A költségvetési rendelet-tervezetet összehasonlítva a 
jelenlegi rendeleti javaslattal látszik az eltérés. 
 
Matyi Ferencné pü. munkatárs: a települési adó bevezetése 5 millió bevételt terveztünk, 1. sz 
mellékletben szerepel a kiadási oldalon a pályázatok önereje általános tartalék címen fut. 
A bentlakásos ellátásról egy fő nyugdíjba megy, 389.000. Ft tervezésre kerül. 
Normatív támogatások 1. pontban változást mutat, bérkompenzáció címen 
2.sz. függelék szervezetek támogatása összegét vizsgáljuk felül feladatot kaptuk, a 
következőképpen alakult: 
Mozgáskorlátozottak :    -20.000 Ft 
Mosoly klub:     -32.000 FT 
Barátság klub:     -70.000 Ft 
Tiszazugi Hagyományőrző Alapítvány:  -70.000 Ft 
 
A kerékpár emléktúra így 270.000 Ft támogatást kap javaslat szerint. Az alapítvány Csépa 
Községért kapta meg a többi „elvont összeget” az esetleges költségre, valamely rendezvényre.  



 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: amennyiben nincs több hozzászólás, a költségvetési 
rendeletet elfogadásra javaslom a testület részére. Aki elfogadja javaslatom, kézfelnyújtással 
jelezze, megállapítom 2 fő egyhangú szavazattal elfogadta a költségvetési rendelet 
elfogadására tett indítványt. 
 

7/2016.(II.17.) pü. biz. határozat 
2016.évi költségvetési rendeletről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja 
a 2016. évi költségvetési rendeletet. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pü. biz. tagjai 
 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök:  köszönöm munkájukat, a mai ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 

Kovácsné Németh Mária      Oberna Istvánné 
  biz. elnök            biz. tag. 


