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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2017. 
március 22-ei 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. 
 

7/2017.(III.22.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
 
I. Napirend 
Az intézményi ellátottak és gyermekétkeztetési nyersanyagnorma, térítési díj 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet megvitatása 
 
Kovácsné Németh Mária biz. elnök: az élelmiszerek ára változik, a piaci tendenciák 
határozzák meg a változás mértékét, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően a 
nyersanyagnorma rendeletünkben megjelentettük. 
Az üzemanyag és energia árak is emelkedtek, ehhez kellett igazítani az árakat. 
Lehetséges ezek miatt, hogy ne emeljük a térítési díjakat? 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: nincs realitása. A nyersanyagárak nőttek. Az  Egyesített 
Szociális Intézményben a 3 étkezést 2 kis étkezéssel ki kell egészíteni. A gyermekétkezés 8 
éve nem lett emelve, csak a szociális étkezés díját módosítottuk. Úgy gondoltuk, szükséges 
ezt is hozzá alakítani. A gyermekétkezésre a rezsi költséget nem lehet rászámolni. 
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  8/2017.(III.22.) pü.biz. határozat 
Az intézményi ellátottak és gyermekétkeztetési nyersanyagnorma, térítési díj 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetről 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja 
a intézményi ellátottak és gyermekétkeztetési nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról 
szóló rendelet-tervezetet. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság tagjai 
   2./ Képviselő testület tagjai 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü.biz. elnöke: több napirend és hozzászólás nem lévén, 
az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 

Kovácsné Németh Mária      Szabó Károlyné 
  biz. elnök            biz. tag. 

 
 


