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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült : Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Pénzügyi Bizottsága 2020. 
február 17-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 
Sajó Gergő   képviselő 
 

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. 
 
5/2020.(II.17.) 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 
 

1. Mészáros Mária pü. biz. elnöke: Ezt a napi rendi pontot már többször átbeszéltük. A 
civil szervezetek pályázatai beérkeztek, melyek elbírálása a következők szerint történt:  

 
. 

- Polgárőrség             150.000. FT 
- Alapítvány Csépa Községért         110.000. FT 

-Sárkányhajó(60 e Ft) 
- Mosolyklub(50 e Ft) 

- Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület        150.000. FT 
- Medikopter             50.000. FT 
- Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete        150.000 Ft 
- Mozgás korlátozottak Tiszazugi Egyesülete         40.000 Ft 
- Kinizsi Horgász Egyesület          150.000 Ft 
- Csépai Iskolásokért Alapítvány        200.000 Ft 
- Irgalmasság Szigete Alapítvány                    150.000 Ft

  
 
 
Összesen: 1.150 e. Ft 
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Ezek a támogatási összegek a költségvetés készítése során már be lettek építve. 
Van egy módosítási javaslat: óvoda vezetői pótlékhoz kapcsolódik, mely kétszeresére 
növekedett, amely nem volt indokolt. Ezért azt javaslom, hogy a minimális vezetői pótlék 
mértéke az előző évhez képest, változatlan maradjon. Ez havi szinten azt jelenti, hogy 
146.160 forint vezetői pótlék helyett 73.080 forint vezetői pótlékot javaslunk, mely korrekció 
esetén éves szinten 901.625 forint bér és járulék teher csökkenést eredményez, melyet dologi 
kiadásokra fordíthat az óvoda a költségvetésében.  
Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a minimálisan adható 40 %-os vezetői pótlékot, azaz 
havi 73.080 forintot javasolja elfogadásra a pénzügyi bizottság, a költségvetés további pontjai 
változatlanul maradnak, aki elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a 
tagok egyhangúan elfogadják a javaslatot, mely szerint a Vackor Művészeti Óvodában a 
vezetői pótlék mértéke az előző évhez képest változatlan maradjon, illetve a költségvetés 
további pontjai módosítás nélkül kerüljenek elfogadásra. 
 
 
6/2020.(II.17.) pü.biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítási javaslata 
 
Csépa Községi Önkormányzat pénzügyi bizottsága a költségvetés elfogadását az alábbi 
módosításokkal javasolja: A Vackor Művészeti Óvodában intézményvezetője által tervezett 
vezetői pótlék esetén a havi 146.160 forint helyett 73.080 forintot javasol,  
 
Fenti javaslat javaslat eredményeképpen  
a személyi juttatás 767.340 forinttal csökken,  
a járulék 134.285 forinttal csökken,  
a dologi kiadások 901.625 forinttal fog növekedni. A költségvetésen egyéb módosítást nem 
javasol. 
 
Erről értesül: pb tagjai (helyben) 
  képviselő testület tagjai 
 
 

II. Napirend 
Előterjesztés a 2019. IV. negyedévi előirányzat módosításáról 
 
Mészáros Mária pü. biz. elnöke: Megkérném Türke-Polyák Mariannát, hogy vezesse fel az 
anyag alapján, hogy milyen módosításokra lenne szükség. 
 
Türke-Polyák Maraianna: 3 típusra osztottuk a módosítások szükségességük alapján: 

 
Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami 
pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet 
tájékoztatja: 

- A szociális ágazatban dolgozók részére 2019 szeptember, október és november 
hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 
összesen 699.102 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási 
előirányzatát módosítani szükséges az Egyesített Szociális Intézménynél. 

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2019 szeptember, október és 
november havi bérkompenzáció címén összesen 33.370 Ft támogatás érkezett. 
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- A kulturális ágazatban dolgozó részére 2019 szeptember, október és november 
hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt 
összege összesen 45 120 Ft. A Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót 
terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani. 

- 2019.évi májusi felmérés, normatíva igénylés eredményének korrigálása szükséges. A 
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásából 6840 Ft került 
visszavonásra, a szociális étkeztetés jogcímen pedig 221.440 Ft került visszavonásra, 
mert az igénybevevők száma csökkent.  

- 2019.évi októberi felmérés normatíva igénylés eredményének tekintetében szükséges 
az előirányzat módosítás. Az óvodaműködtetési támogatás csökkent 32.467 Ft-al, a 
szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevevői csökkentek, ezáltal 191.080 
Ft került elvonásra. A gyermekétkeztetés támogatására + 830.700 Ft érkezett, viszont 
a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására 560.880 Ft került 
visszavonásra.  
 

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások 
- Csépa Község Önkormányzatának 638/2019.(XI.20.) határozata alapján JCB javítás 
költségére 1.085.581 Ft fedezetet biztosított a tartalék terhére. 
- Csépa Község Önkormányzatának 639/2019.(XI.20.9 határozata alapján az 
Önkormányzati Konyha felújítása során felmerülő gázszerelési munkálatok fedezetére 
588.859 Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 
- Csépa Község Önkormányzatának 640/2019.(XI.20.) határozata alapján a Széchenyi 
2020-TOP-1.4.1-19 intézkedés keretében Mini bölcsőde kialakításának pályázati 
tervdokumentáció elkészítéséhez 450.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
- Csépa Község Önkormányzatának 641/2019.(XI.20.) határozata alapján a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati hivatal 2019.évi költségvetésének kiegészítésére 
700.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az általános tartalék terhére. 
 
Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások 
- Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője által benyújtott Cse/2339/2019 iktatószámú kérelemhez 
kapcsolódóan szükséges az előirányzat módosítás. Mely szerint a 840.000 Ft működési többlet bevételt dologi 
kiadásaira szeretné fordítani. 
- Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője által benyújtott Cse/2339-2/2019 iktatószámú 
kérelemhez kapcsolódóan szükséges az előirányzat módosítás. Mely szerint a 2.710.000 Ft 
személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok költséghely többlet átcsoportosításra 
kerüljön a dologi kiadások fedezetére. 
- Az Önkormányzati konyha vezetője által benyújtott Cse/2339-3/2019 iktatószámú 
kérelemhez kapcsolódóan szükséges az előirányzat módosítás. Mely szerint a 425.000 Ft 
működési többlet bevételt dologi kiadásaira szeretné fordítani. 
- Az Önkormányzati Konyha intézményvetetője kérelmet nyújtott be tárgyi eszköz vásárlására 
(hűtő, fagyasztó, edények) 1.631.000 Ft értékben, szükséges az előirányzat módosítása. 
- A Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet részére 654.000 Ft intézményi finanszírozást 
kell biztosítani az általános tartalék terhére, mert a működési bevételei év közben jelentősen 
elmaradtak a várttól. Az év végére a működési bevétel megemelkedett, realizálódott, ezáltal 
zárszámadáskor a tartalékba vissza helyezhető. 
-  A Vackor Művészeti Óvoda vezetője által benyújtott Cse/2339-4/2019 iktatószámú 
kérelemhez kapcsolódóan szükséges az előirányzat módosítás. Mely szerint a 700.000 Ft 
személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok költséghely többlet átcsoportosításra 
kerüljön a dologi kiadások fedezetére. 
- A Vackor Művészeti Óvoda JN-05M/01/014437-1/2019 számú hatósági szerződés alapján a 
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci 
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program keretén belül 1 fő varrónőt bértámogatottként foglalkoztat 2019.09.16-tól, melyre 
524.000 Ft érkezett. 
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére bérkompenzáció átcsoportosítása 
szükséges. 
- 2019. augusztus 28-án érkezett szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatás összege 4.732.020 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges. 
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának terhére vásárolt 
„karácsonyi csomag” anyagának beszerzése miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása. 
- Külterületi helyi közutak pályázathoz kapcsolódóan szükséges az előirányzat 
átcsoportosítása a felújítás és a beruházás között. 
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet. Megállapítom, 
hogy a jelenlévő 3 fő tag egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendeletet. 
 
 
7/2020.(II.17.) pü.biz. határozat 
Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat 
módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Csépa Községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja Csépa Községi Önkormányzat képviselő testülete felé. 
 
Erről értesül: pb tagjai (helyben) 
  képviselő testület tagjai 
 

III. Napirend 
 
Egyebek 
 
Mészáros Mária bizottsági elnök: Több napirend és hozzászólás nem lévén, az ülést bezárom. 

 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

              Pigniczki Árpád     Mészáros Mária  
          biz. tag             biz. elnök 

 


