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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2020. január 
20-ai üléséről Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében. 
 
Jelen vannak:  
  Mészáros Mária  biz. elnök 

Szabóné Bódi Dorina  pü. biz. tag 
Pigniczki Árpád  pü. biz. kültag 
 
Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
Havrilla Sándorné  intézményvezető 
 

Mészáros Mária pü. biz. elnök: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 3 fő 
bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi 
pontokon kívül más javaslat nincs, a bizottság a napirendi pontokat elfogadja 3 igen 
szavazattal. 
 
1/2020.(I.20.) pü.biz. határozat 
Napirendek elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az írásos meghívóban szereplő napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai (helyben) 
 
 
 

I. Napirend: Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Mészáros Mária pü. biz. elnök: Nagyon szépen összeállított költségvetési tervet kaptunk, de azért 
megkérem Türke-Polyák Mariannt, hogy szóban tájékoztassa a jelenlévőket. 

 
Türke-Polyák Mariann: Bevételek változásánál a jelentősebbek:  
- a gyermek étkeztetés támogatása 6 millióval magasabb az előző évinél, illetve 
-  az idősek otthona bértámogatása megemelkedett 17 millióról 23 millióra. 

 
(Bíró József alpolgármester megérkezett) 

 
- az előző évben az egyéb önkormányzati feladatok ellátására 6millió Ft-ot kaptunk, 2020-ra 11millió 
Ft-ot. Ez a 11 millió teljes egészében át lett adva a költségvetésben a Közös Önkormányzatnak.  
 
- Csökkent: a Polgármesteri illetmények kiegészítése éves 142.200 forint. Az éves illetménye 
6.880.500.-forint. Gyakorlatilag ezt és a költségtérítést az önkormányzatnak kell 
előteremtenie.  
Ez egy munka anyag, még módosítások eszközölhetőek.  
 
Havrilla Sándorné: Rendkívül alacsony az óvoda dologi kiadásaira kapott finanszírozás. 
Igyekeztünk minimalizálni a dologi kiadásokat, de sajnos a bérköltségek a finanszírozás 
többségét elviszik. A bér finanszírozása sajnos a minimálbért sem követi, ezért szeretném, ha 
a polgármester ezt valahol jelezné, hogy a kötelezően vállalt feladatokat sem tudjuk 
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finanszírozni, illetve a jubileumi jutalmakat sem tudjuk kigazdálkodni. Erre valamilyen 
megoldást kell találni, mert hosszú távon nem működtethető. Felújításokra nem tudunk 
költeni, még a legegyszerűbb karbantartásokra sem tudunk fordítani. A dajkák 7% és 3% -os 
bérkiegészítését sem tudom megadni. Szeretném kérni a polgármestert és a bizottsági tagok 
segítségét, hogy erre megoldást találjunk. Köszönöm szépen! 
  
Mészáros Mária bizottsági elnök: az óvoda mi alapján kapja a finanszírozást? 
 
Türke-Polyák Mariann: Létszám alapján. Már a 2,5 éves gyermekekre is beadjuk a létszám 
igényünket, akiket felvesznek az óvodába. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Az óvodánál a bér emelkedésekkel arányosan nem 
változik a finanszírozás összege sajnos mint pl. az idősek otthonánál. Májusban talán még 
körülbelül 670 000 Ft kiegészítés érkezhet, még az Önkormányzat kiegészíti 1.300 000 Ft-tal, 
de a májusi pénzmaradványnál még visszatérhetünk erre, és lehetőség szerint korrigálhatjuk 
ezt, de a jelenlegi költségvetésnél nem tudunk többet tervezni az óvoda részére.  
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Tavaly a jubileumi jutalmat tudta az önkormányzat oda 
adni, szeretném, ha most is lehetne rá számítani. 
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: Májusban akkor még megvizsgáljuk a korrigálhatóságát. 
 
Türke-Polyák Mariann: Szerintem ez egy reális, kézzel fogható költségvetés. Csak reális 
bevételek vannak betervezve, az általunk ismert kiadásokat beterveztük, ezért ez egy stabil 
tervezet. Az esetleges be nem tervezett bevételeket még a későbbiekben szétoszthatjuk. Most 
az intézmények kevésbé függnek egymás bevételeitől. A Gamesz bevételei és kiadásai 
reálisak, a Konyha és ESZI finanszírozása szinte fedezi a kiadásokat. Az óvoda kiadásai 
nincsenek finanszírozva teljesen pl.: jubileumi jutalom, ott kell az önkormányzatnak 
kiegészítenie. Az adóbevételekből sajnos meg kell fizetni a polgármesteri és alpolgármesteri  
illetményt és költségtérítést. De én úgy gondolom, ez a költségvetés megvalósíthatóbb az 
előző évekéhez képest. Lehet kisebb bevételeket terveztünk, de ezek behajthatók.  
 
Bíró József alpolgármester: Van már elképzelés, hogy mennyi lesz a maradvány? 
 
Türke-Polyák Mariann: Csak a feladattal terhelt összegek 21 M-t mutatnak (pl.: út pályázati 
pénze), de ez még egy képlékeny összeg, a zárszámadás után mondható meg a pontos érték. 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Én kérném, hogy azok az intézmények, akiknek nem 
finanszírozza a kiadásait az állam, azt jelezze a polgármester a minisztériumba, mert ez 
hosszú távon nem működő képes, és ez a kis önkormányzatokra rá nyomja a bélyegét. 
  
Mészéros Mária bizottsági elnök: Vesszőparipám, hogy a faluban nincs gyermekjólétis csak 
heti 4 órában. Szeretném tudni, hogy van-e lehetőség egy állandó személyt alkalmazni, és ez a 
szociális keretbe beiktatható-e, akár a szociális segély egy részének beáldozása árán is.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Utána járok ennek.  
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? 
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Nincs. - Indítványozom, hogy a bizottság az önkormányzati anyag határozati javaslatának 
elfogadásra tegyen javaslatot, a költségvetés rendelet-tervezetet tovább tárgyalásra 
alkalmasnak tartom.  
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a javaslatot és a határozat 
tervezetet. Kérem, hogy kéz feltartással jelezzék a bizottsági tagok, ha egyetértenek! 3 igen 
szavazattal a testület jóváhagyta a határozati javaslatot. Köszönöm 
 
2/2020. (I.20.) pü.biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tovább tárgyalásáról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletet tovább tárgyalására alkalmasnak tartja.  
 
 
II. Napirend 
Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: Megfelel-e a mellékelt pályázati kiírás a bizottság 
tagjainak?  Amennyiben a tagok egyetértenek, kérem kézfeltartással jelezze. - 3 igen - Köszönöm 
 
Havrilla Sándorné intézményvezető: Szeretném tudni, hogy kiszámlázta-e a bérleti szerződést a 
KINIZSI Horgászegyesület részére az önkormányzat. Már többször jeleztem ezt a kérésem. 
Amennyiben nem fizeti ki a bérleti díjat, akkor a halászati jogot vissza lehet vonni szerződésszegés 
miatt.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: Polgármester úrnak jelezd Éva kérlek, és akkor ő utasítja a 
pénzügyet a számlázásra. 
 
 
3/2020. (I.20.) pü.biz. határozat 
Pályázati kiírás a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi 
önkormányzati támogatásának kiírására javaslatot tesz, valamint javasolja, hogy az 
önkormányzat költségvetésében 2020. évben is tervezzen összeget a civil szervezetek 
támogatására. 
 
Erről értesülnek:  1.) Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 

 
 

III. Napirend 
A civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása 
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: A civil szervezetek beszámoltak a 2019. évi költségvetési 
támogatási összeg felhasználásáról. Itt betekintést nyertetek, az előző évben kiadott pályázatokra. 
Van e valakinek ezzel kapcsolatban javaslata, észrevétele? 
 
Pigniczki Árpád bizottsági tag: A Medicopter Alapítványnak amennyiben lehetőségünk lesz, 
szeretném, ha a 2020-as évben tudnánk emelni a támogatásán, mivel egyre magasabb számban kell 
községünkben is helyt állniuk. 
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Mészáros Mária bizottsági elnök: A pályázatok elbírálása során javaslatot tehetünk majd a testület felé 
erről a későbbiekben. Aki elfogadja és javasolja a 2019-ben kiadott pályázatok elszámolását 
elfogadásra. Kérem kézfeltartással jelezze: 3 igen szavazattal a bizottság elfogadásra ajánlja a civil 
szervezetek beszámolóit. Köszönöm. 
 
 

4/2020.(I.20.) pü. biz. határozat 
A civil szervezetek 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elfogadása 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2019. évi civil szervezeteknek nyújtott 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására tesz indítványt. 
 
Erről értesülnek:   1.) Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
   2.) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
 
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: Több napirend és hozzászólás nem lévén, az ülést bezárom. 

 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

Szabóné Bódi Dorina     Mészáros Mária  
          biz. tag             biz. elnök 

 


