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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2017. 
szeptember 20-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  biz. elnök 

Szabó Károlyné  pü. biz. tag 
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 3 fő jelen van. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül más 
javaslat nincs, a bizottság a napirendi pontokat elfogadja 3 igen szavazattal. 
 
 
13/2017.(VI.21.) pü. biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 
 
 

I. Napirend 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének második negyedévi előirányzat 
módosításáról 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, 393 584 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A rendelet módosítására az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján van lehetőség. 
A rendelet jelenlegi módosításával az Önkormányzat költségvetésének főösszege 445 251 e 
Ft-ban kerül megállapításra. A bizottság elfogadásra ajánlja a költségvetés előirányzat 
módosítására tett javaslatot. 
Van-e Kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez? Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadásra ajánlja a 2017. évi költségvetés második negyedévi 
előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Megállapítom, hogy a jelenlévő 3 fő tag 
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendeletet. 
 
14/2017.(IX.20.) pü. biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének második negyedévi előirányzat 
módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének második negyedévi előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezetet 
elfogadásra ajánlja Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete felé. 
 



Erről értesül:   pb tagjai 
  képviselő testület tagjai 
 

II. Napirend 
Tájékoztató Csépa Községi Önkormányzat 2017.I. félévi gazdálkodásáról 

 
Kovácsné Németh Mária képviselő, pü.biz. elnöke: a 2017. I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámolót áttekintve megállapítható, hogy a takarékosságot az ésszerűség jellemzi. 
A tájékoztatót javaslom a bizottság fogadja el! Megállapítom, hogy a bizottság jelenlévő 3   
tagja egyhangúlag elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 
 
 
15/2017.(IX.20.) pü. biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete felé a pénzügyi bizottság elfogadásra 
ajánlja a 2017. első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 
 
Erről értesül:  1./ PB 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. 

 
 


