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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2017. 
február 23-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz. elnök 
  Szabó Károlyné   pü.biz. tag. 
 
 
igazoltan távol: Oberna Istvánné  pü. biz. tag 
 
meghívottak:  Berényi Veronika   kirendeltségvezető 

Molnárné Zámbó Edina  pénzügyi munkatárs 
    
 
 
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 Oberna Istvánné 
biz. tag. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 
 

4/2017.(II.23.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
 
I. Napirend 
Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek várható összegéről 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az önkormányzati előterjesztésből láthatjuk Csépa 
Községi Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügylete így annak értéke 0 Ft. 
Ahhoz, hogy adósságmentes legyen az önkormányzat a gazdálkodástól függ. Lehetőség 
szerint a költségvetésből kell tudni kijönni.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: az adósságot keletkeztető ügyletekből törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget. Hitelt nem terveztünk.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: Indítványozom, hogy a bizottság az önkormányzati anyag 
határozati javaslatát elfogadásra tegyen javaslatot. 
Megállapítom, hogy 2 fő egyhangú igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 



3 
 

 
 

5/2017.(II.23.) pü. biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegéről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről szóló határozati 
javaslat elfogadására tesz indítványt. 
Erről értesül: pb tagjai 
  képviselő testület tagjai 
 
 
II. Napirend 
Csépa községi önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök:  A januári költségvetési rendelet-tervezetet 
összehasonlítva a jelenlegi rendeleti javaslattal látszik az eltérés.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásakor 
célszerű a függeléket megvizsgálni. Itt vannak azon adatok milyen állami támogatást kapunk, 
hogyan változnak évről-évre.  
I. helyi önkormányzat működésének támogatása: összességében nincs különösebb különbség, 
a tavalyi évhez viszonyítva.  
II. óvoda, és a pedagógusok bértámogatása 4,5 millió forinttal növelte meg az állam, ennek a 
feladatnak a finanszírozását. 
III. szociális, gyermekjóléti feladatok: pénzbeni szociális ellátás mínusz 6 millió forintos 
eltérés van, ezért mutatkozik 2015-ben elvitték a szociális ellátásokat (hatáskör elvonás), 
ekkor 20 milliót adtak, következő évben 23 milliót, most 16 millióra csökkent le. 
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás kisebb mértékű csökkenés ellátotti létszám 
vonatkozásában, ezért kevesebb az állami támogatás. 
Bentlakásos támogatási összege sem változott. 
V. Gyermek étkeztetés támogatás megemelték 7 millió forinttal, több támogatás lett ennek a 
feladatnak az ellátására. 
2 melléklet fel vannak sorolva az intézmények, szakfeladatok feltüntetve az államtól kapott 
támogatás, ill. az ha kapunk az mire elegendő. Itt is van eltérés a január havi előterjesztés 
számadataitól. 
Gamesz költséghelyei bővültek.  
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 10 millióval megnövelve az üzemeltetési támogatás, 
bentlakáson nincs igényelve.  5 főt lehetne segítő munkatársként alkalmazni az öno-ban. 
Megjelenik 3 ember bére, akik 07.01-12.31-ig vannak betervezve. 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: a konyhánál miből adódik a növekedés? 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: nem volt benne a szünidei étkezés. Előző évben nem 
volt betervezve, a januáriban sem látszott. 
 
Szabó Károlyné biz. tag: a közfoglalkoztatásnál a létszám is kevesebb lesz? Egyéb működési 
célú támogatás, OEP? 
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Berényi Veronika kirendeltségvezető az OEP gyakorlatilag bér támogatások, a 
közfoglalkoztatott is benne van. 
A közfoglalkoztatotti létszám nem túl sokat változott, a pénzbeni ellátásnál nézik, mennyi 
közfoglalkoztatott van. 
Konyha intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés megjelenik. Négy személy 
felvételre került, most közalkalmazotti státuszba 5. személyt is kap , számítógépes, 
adminisztrációs munka könnyítésére.  
Őszikéknél bentlakáson 6 fő volt, intézményvezető, szociális étkezés 2 fő, házi gondozás 2 fő. 
Szociális étkezésen egész évre nincs tervezve ember. 2 fő bentlakásra került, 3 fő júniusban 
lesz felvéve, gazdasági ügyintéző felvételét is tervezzük. 
 
Szabó Károlyné biz. tag: egészen megváltozott a finanszírozás, nagyon oda kell figyelni. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: 1. táblázat, személyi juttatás, csak a törvény szerinti 
juttatások vannak. Mégis a minimálbér emelkedés miatt 12 millióval lett több a személyi 
juttatások kifizetése. 
 
Szabó Károlyné biz. tag: a 2017. évi költségvetés előterjesztéshez tenném a javaslatom. 
Tudomásom szerint az önkormányzatok bekapcsolódtak az egészség megőrző prevenciós 
programba. Erre szeretnék javaslatot tenni az önkormányzatunk is csatlakozzon ehhez a 
programhoz. Számtalan védőoltás támogat az OEP, de sok nem került a támogatott listára. Ez 
számos családnak gondot okoz. Az agyhártyagyulladás elleni oltás anyagát részben támogatja, 
600 Ft. A bárányhimlő ellenit 9 hónapos kortól  kapják meg, két oltásból áll 9000 Ft, fontos 
lenne minden kisgyermek megkapja. Felnőtt korra is kihat, ha nem kapja meg. 
A Rotarix kis csecsemőknek 24 hetes kor alatt kellene kapni, hányás, hasmenés, kiszáradás 
ellen véd, 19.000 Ft. 
A Bárányhimlő oltás számításaim szerint 50 főt érintene, ezt tartanám a legfontosabbnak. 
Nem fontos, hogy első évben minden érintett megkapja, lépcsőzetesen is oltathatnánk. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a bértámogatás sok pénzt visz el, nehéz gazdálkodni, új 
feladatot vállalni. A szakaszokat tudnám elképzelni az oltások ütemezésében. 1-2 évesek 38 
fő. 1-3 éves 50 fő, ami egy millió forint. A szociális rendeletünkbe kellene beletenni, sok 
rászoruló lenne. Szociális támogatásra az önkormányzatnak 4.276.000 Ft marad. 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: én is úgy gondolom, hogy egy korosztályt kellene 
elkezdeni oltani. 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. 
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6/2017.(II.23.) pü. biz. határozat 
2017.évi költségvetési rendeletről 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja 
a 2017. évi költségvetési rendeletet. 
Javaslatot tesz az önkormányzat képviselő testülete felé, az egészség megőrző prevenciós 
programba való bekapcsolódásra.  
 
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      Szabó Károlyné 
  biz. elnök            biz. tag. 
 


