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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2016. 
szeptember 12-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz.elnök 

Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
   Fialka György  polgármester 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   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, 
munkahelyi elfoglaltsága miatt. 

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

11/2016.(IX.12.) 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 2016. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: Az elkészített anyagban a megszokott rendben, 
áttekinthetőek a számadatok, az írásos kiegészítéssel érthető. 
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. 
 
12/2016.(IX.12.) pü.biz. határozat 
Javaslat a 2015. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására tett 
előterjesztés elfogadására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi költségvetés I. – II. 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 2016.I. félévi gazdálkodásáról 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök: a tájékoztatóból megállapítható, hogy úgy az 
intézmények, mint az önkormányzat az év folyamán takarékos gazdálkodást folytattak. 
Törekednünk kell, az adótartozások, ill. egyéb kintlévőségek minél  hatékonyabb behajtására. 
A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a 2016. I. félévi gazdálkodásról 
szóló előterjesztést. Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 2 igen 
szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadta a javaslatot. 
 
13/2016.(IX.12.) pü.biz. határozat 
Javaslat Csépa Községi Önkormányzat 2016.I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés 
elfogadására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2016. 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 
Pénzügyi Bizottság II. félévi munkatervére javaslat 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök:  a bizottság II. félévi munkatervét írásban megkapták, 
amely épül az önkormányzati ülésekre. A kötelező napirendeket tartalmazza, amelyeket ki 
lehet majd egészítenünk az aktuális dolgainkkal. 
Ha nincs más javaslat a II. félévi munkatervet aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 2 igen szavazattal a bizottság elfogadta munkatervét. 
 
14/2016.(IX.12.) pü.biz. határozat 
Pénzügyi bizottság 2016. II. félévi munkaterve 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadta 2016. II. félévi munkatervét. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Bizottság 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 

 


