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Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2017. 
november 22-ei üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  Kovácsné Németh Mária  pü. biz. elnök 
   Szabó Károlyné   pü.biz. tag 
   Fialka György   polgármester 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
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.A meghívóban szereplő napirendi 
pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi pontokat elfogadja 2 igen 
szavazattal. 

16/2017.(XI.22.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: pb tagjai 
 

I. Napirend 
Előterjesztés az I-III. negyedéves előirányzat módosítására 
 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: Az anyag áttekinthető, jól értelmezhető. A táblázat 
melletti fül, melyen a magyarázat van hivatkozással a jövőben is nagyban fogja segíteni 
munkánkat. Köszönjük. A költségvetésben szereplő bevételek és kiadások időközben 
szükségessé vált előirányzat módosítása történt meg. Ez teszi lehetővé a további kiadások és 
bevételek teljesülését.  

Amennyiben nincs hozzászólás, és kérdés, a képviselő testületnek elfogadásra javaslom az 
elkészített előterjesztést, amennyiben egyetért a bizottság javaslatommal, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, 2 igen szavazattal a bizottság a III. negyedéves előirányzat 
módosításáról szóló előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a képviselő testület felé. 

17/2016.(XI.22.) pü biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi előirányzat 
módosítása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi előirányzat módosítása megállapításáról szóló 



önkormányzati rendelet módosítására szóló előterjesztés elfogadására tesz javaslatot a 
képviselő testület felé. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 

II. Napirend 
Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 

Kovácsné Németh Mária biz. elnök: Összegzésként elmondható, mind az önkormányzat, mind 
az intézmények tekintetében megfontolt, takarékos gazdálkodás volt tapasztalható az év 
folyamán. A normatíva igénylések és visszamondások tekintetében nagyobb figyelmet kell 
fordítani a jogszabályok ismeretére, a naprakészség elengedhetetlen feltétele lesz egy-egy 
intézmény működésének. 

Amennyiben nincs hozzászólás, és kérdés, a bizottságnak elfogadásra javaslom a beszámolót 
az I-III negyedéves gazdálkodásról. Megállapítom, 2 igen szavazattal a bizottság az 
előterjesztés elfogadására teszek javaslatot. 

 
18/2016.(XI.22.) pü biz. határozat 

Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat Csépa 
Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadására 
tesz javaslatot a képviselő testület felé. 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi Bizottság Tagjai 
  2./Képviselő testület tagjai 
 
 
Kovácsné Németh Mária pü. biz. elnök : köszönöm részvételüket, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

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

 


