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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2016. 
március 24-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz. elnök 
   Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
  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 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. 
 

8/2016.(III.24.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 

I. Napirend 
Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj 
megállapításáról 
 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: az állami támogatások változatlan szinten maradtak. 
Tovább csökkentettük a működési költséget az elmúlt évben is. Ebből következhet, hogy 
2016. évre megállapított térítési díjak összege csökkent. 
Ez kedvezően hat az intézmény működésére, hiszen az ellátottak alacsonyabb térítési díj 
megfizetése mellett tudják igénybe venni a szociális otthon szolgáltatásait. 
Amennyiben nincs kérdés és hozzászólás, javaslatot teszek az előterjesztés elfogadására. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a pénzügyi bizottság, és elfogadásra javasolja a 
testület felé a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 

9/2016.(III.24.) pü. biz. határozat 
intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a 
intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 
15/2014.(XII.13.) rendelet módosítására tett előterjesztést. 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 

    2./ Pü. biz. tagjai 
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II. Napirend 

Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az önkormányzat 
2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: az anyagot áttanulmányozva megállapítható, hogy 
tartalmazza a kötelező zárszámadási elemeket, és adatokat. A 2015. évi költségvetésünket az 
előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. 
Összességében megállapítható, hogy a zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az 
önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló 
társadalmi rétegek támogatásával (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása).   
 
Matyi Ferencné pü munkatárs: A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 
37 502 E Ft kiegészítő állami támogatással fogadta el. 
Kiegészítő állami támogatásra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásából 15 000 E Ft-ot kapott az év folyamán. 
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani a 
2015. évben is. 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 
Az önkormányzat mérleg főösszege 2015. december 31-én 480 939 E Ft, mely 2,1 %-kal  
növekedett az előző évhez képest. 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnöke: a képviselő testületi ülés követi bizottsági ülésünket. 
Javaslom, az önkormányzat fogadja el 2015. évi zárszámadását az előterjesztett anyag 
adataival! Megállapítom 3 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag javasolja a zárszámadási 
rendelet elfogadását. 
 

10/2016.(III.24.) pü. biz. határozat 
2016.évi zárszámadási rendeletről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja 
a 2016. évi zárszámadási rendeletet. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pü. biz. tagjai 
 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnöke: köszönöm megjelenésüket az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 

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

 
 


