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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete  Pénzügyi Bizottsága 2017. 
Május 24-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:  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 Szabó Károlyné 
biz. tag. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi 
pontokat elfogadja 2 igen szavazattal. 
 

9/2017.(V.24.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 

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

Csépa Község Önkormányzatának zárszámadási rendelet-tervezete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü.biz. elnöke: a zárszámadás önkormányzati anyag 
megfogalmazza, továbbiakban is így működjön az önkormányzat: a kiadások csökkentése 
kényszerű és ésszerű takarékosság, jó pénzügyi program, egy rálátással rendelkező pénzügyi 
szakember. A 6 milliós visszafizetést le kell nyelni az önkormányzatnak.  A 
kirendeltségvezetővel történt megbeszélés során úgy látszik, a pénzügyön szépen haladnak a 
folyamatok, az új könyvelési rendszer beáll. 
Van-e Kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez? Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadásra ajánlja a zárszámadási rendelet-tervezetet. 
Megállapítom a jelenlévő 2 fő tag egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendeletet. 
 
10/2017.(V.24.) pü. biz. határozat 
zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásáról 
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Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2016-  évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásai rendelet-tervezet elfogadására tesz 
indítványt. 
Erről értesül: pb tagjai 
  képviselő testület tagjai 
 
II. Napirend 
Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványáról   
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü.biz. elnöke: a költségvetési maradvány összegét 
céltartalékként fogadjuk el. Ez azt jelenti, hogy különböző feladatokra kell, hogy 
felhasználásra kerüljön, illetve ezek egy része felhasználásra is került. Erről a testületnek a 
zárszámadási rendelet elfogadásakor kell dönteni. 
 
Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze, aki elfogadásra ajánlja a zárszámadási rendelet-tervezetet. Megállapítom a jelenlévő 2 
fő tag egyhangúlag elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
11/2017.(V.24.) pü. biz. határozat 
Csépa Község Önkormányzatának 2016. évi szabadon felhasználható költségvetési 
maradványáról   
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2016-  évi 
szabadon felhasználható költségvetési maradvány elfogadására tesz indítványt. 
Erről értesül: pb tagjai 
  képviselő testület tagjai 
 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü.biz. elnöke: több napirend és hozzászólás nem lévén, 
az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 

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

 
 


