JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014.11.04-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend: 1. Alpolgármester, külső bizottsági tagok eskütétele.
2. Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete.
3. Egyebek
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Az ülésről hangfelvétel készül.
Javasolom az alábbi napirendi pontokat: 1. Alpolgármester, külső bizottsági tagok eskütétele.
2. Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete. 3. Egyebek.
Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak.
A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az ülésekről hangfelvétel készül. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos ügyekben
döntünk, javaslatot teszünk a testület felé, ami úgy gondolom addig nem nyilvános, míg a
testület nem dönt. Ezen indokok alapján képfelvétel ne készüljön a bizottsági ülésről, én ezt
javasolom és szavazásra bocsátom, ki ért egyet azzal, hogy a pénzügyi bizottsági ülés zárt
legyen, arról semmiféle képfelvétel ne készüljön.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – 6 mellette, 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
20/2014.(XI.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a bizottsági ülésekről képfelvétel készítésének lehetőségét és
az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai - 6 mellette, 1 ellene szavazattal - egyetértenek abban, hogy a bizottsági
ülés zárt, arról semmiféle képfelvétel nem készíthető.
Kérik a határozatban foglaltak tudomásulvételét.
1./ Napirend: Alpolgármester, külső bizottsági tagok eskütétele.
Juhász István polgármester
A törvény szerint az alpolgármesternek /Halmai László/ alpolgármesteri minőségében is esküt
kell tennie. A bizottságok nem képviselő tagjainak /Baranyi Endre Jánosné, Szalay Erzsébet,
Varga János/ szintén esküt kell tenniük, kérem a jelenlévőket álljanak fel.
Megkérem Önöket mondják utánam az eskü szövegét.

- 2 „Én, …………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; ……………. tisztségemből eredő feladataimat Apc fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az esküevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Juhász István polgármester
Munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok!
2./ Napirend: Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A 9 havi pénzügyi tervteljesítést nemrégen tárgyaltuk, de most összeállítottunk egy aktuális
pénzügyi helyzetet. Javasolom részleteiben beszéljük meg a táblázatokat.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Az új képviselők miatt szeretnék pár alapfogalmat elmondani.
Előirányzat – költségvetési rendeletben szabályozza a képviselő-testület, hogy milyen célokra
kíván pénzeszközt felhasználni. Év közben módosíthatja az előirányzatot, ez a módosított
előirányzat.
Teljesítés – hogyan teljesül az előirányzott összeg. A költségvetési rendeletben kerül
elfogadásra a pénzmaradvány, itt az 1.sz. melléklet tartalmazza.
Szeptember 30-án a pénzmaradványunk: 48.345 eFt volt, a
bevétel:
304.542 eFt, a
kiadás:
277.442 eFt.
A kiadási táblázatban látjuk az intézmények kötelező feladatait, amit a tv. ír elő, a bér csak a
tv. által előírtat tartalmazza, ezt a jubileumi jutalom, vagy ha nyugdíjba megy valaki ez
változtathatja meg az összeget, ez az idén több intézményben is előfordul.
A cafeteria adható, nem kötelező, a testület dönti el. Nálunk a meleg étkeztetés a cafeteria,
ami 8.000,-Ft/hó/fő jelenleg.
Dologi kiadás – az intézmények működését tartalmazza, fűtés, világítás, stb.
Támogatás jellegű kifizetések – munkanélküliek, lakásfenntartási támogatás, egyesületek
támogatása.
Beruházás és kapcsolatos költségek – intézményeket fejlesztő, felújító feladatok, pl.
színpadfestés, útfelújítás, stb.
A létszámot a testület határozza meg.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Köztemetés – sajnos nagyon magas, ezzel nem tudunk mit csinálni.
Szennyvízberuházás – 1 fő bérének az 1/3-át fizetjük.
Játszóterek felülvizsgálata – nem tervezett kiadás volt, kötelező.
A költségvetés tervezésnél is mindig körültekintően járunk el, 6-7 évre visszamenően
zökkenőmentes a költségvetés összeállítása.
Van-e kérdés, észrevétel.
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Varga János biz. tag
A 70. sor - az Árok utcai rekultivációra 10 millió Ft lett tervezve, de nagyon kevés lett
felhasználva.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A rekultivációt el kell végezni, ez a 10 millió Ft egy kötelezettséggel terhelt keret, ez lehet a
végén 8 millió is. A rekultivációs terv költsége a felhasznált összeg, ez el lett küldve a
Környezetvédelmi Felügyelőségre. Ezt az összeget nem lehet elkölteni másra, az hogy
engedély legyen, kb. még egy év és ki tudja mit kell még elvégeznünk.
Mészáros Józsefné biz. tag
Megszűnik a gyermekvédelmi és a lakásfenntartási támogatás ?
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Nem tudunk róla, nincs információnk.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A lakásfenntartási támogatás 1 évig érvényes, akik most adták be a kérelmet, azoknak 2015.
októberig érvényes.
Juhász István polgármester
A gyermekorvosi asszisztensnőt átteszi hozzánk az állam, nekünk kell fizetni, de adnak
valamennyi támogatást erre, ez egy tervezet.
Körömi Kázmér biz. tag
Az Árok utcai rekultivációnak van személyi felelőse, ez nem terheli az önkormányzat
költségvetését, mivel a személyi felelősnek kell kifizetni a költségeket.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Fúrásokat kellett végezni, mintát venni a 30-40 éve lerakott hulladékból. A rekultivációt
mindenképen el kell végezni.
Körömi Kázmér biz. tag
A csatornaberuházó cég rakta le a veszélyes hulladékot, a mart aszfaltot, ő fizesse ki a
szállítás költségeit, ne az önkormányzat.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Ez még csak papírmunka, az hogy kinek kell elszállítani a hulladékot, az még a jövő zenéje,
ezt nem tudni, de nekünk kell kifizetni, ezt előírták az önkormányzatnak.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
A rendkívüli szociális segély /a testületi és a polgármesteri/ tervezett összeg 1425 eFt, október
12-ig a teljesítés 1271 eFt, 154 eFt a szabad összeg, plusz a 200 eFt, amit a testület
megszavazott, tehát 354 eFt az október 12-i állapot.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A 70 éven felülieknek a karácsonyi ajándékra meg kellene szavazni az összeget, 600 eFt-ot
javasolnék és a bizottsági segélykeretre 150 eFt-ot javasolnék.
Juhász István polgármester
Szociális tűzifa pályázaton 31 m3 tűzifát nyertünk.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
A tűzifa szállítására 400 eFt lett eltéve, mivel 50 m3-re pályáztunk, ami marad azért veszünk
tűzifát. Tavaly a szállítás 140 eFt-ba került. Összesen 951.480,-Ft-ba kerül a szociális tűzifa.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait, a 70 éven felülieknek karácsonyi ajándékcsomagra 600.000,-Ft-ot
szavazzunk meg.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
21/2014.(XI.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a községben élő 70 éven felüliek részére karácsonyi csomag
ajándékozásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai 600.000,- Ft összeget javasolnak az ajándékcsomagok összeállítására.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a bizottsági segélykeretet
150.000,-Ft-tal megemeljük.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
22/2014.(XI.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a bizottsági segélykeret megemelésének lehetőségét és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 150.000,-Ft-tal emelje meg a bizottsági
segélykeretet.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

3./ Egyebek
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Koós Viktor az Árok utcából az Újtemető utcáig kiérő kert részt eladná, célszerű lenne
megvásárolni és összekötni a Béke és Újtemető utcát, így a hulladékszállító autó is el tudna
menni. A tulajdonos 800 eFt-ot kérne a kertért. Ha az önkormányzat megveszi, akkor a
megosztási költséget is szeretné, ha az önkormányzat fizetné, ami 100 eFt.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom vegyük meg a kertet, évtizedes problémát oldanánk meg, de próbáljunk alkudni a
vételárból.
Mészáros Józsefné biz. tag
A vételárat soknak tartom, alkudni kell. Művelésből is ki kell vonni, az pedig sokba kerül,
ennek utána kell nézni, de jó lenne megvásárolni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom 1 millió Ft-os keretet határozzunk meg a költségekre és a polgármester úr
tárgyaljon a vételárral kapcsolatban.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
23/2014.(XI.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az Apc, Árok u. 15.sz. alatti ingatlanhoz tartozó kert
megvételének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 1.000.000,-Ft-os keretet határozzon meg a kert
megvételér, mely összeg minden költséget fedezzen.
Kérik a polgármester urat, hogy a vételárral kapcsolatban tárgyaljon a tulajdonossal.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
A védőnő megkeresett bennünket azzal, hogy szükség lenne pár eszközre a munkájához, 1
dopplerre, 1 szűrőaudiometerre, 1 vérnyomásmérőre és 1 digitális személymérlegre. Ezek az
eszközök kb. 308.000,-Ft.ba kerülnek.
Juhász István polgármester
Voltam a védőnőnél és szükség van a készülékekre, mert rosszak, elavultak.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom vegyük meg a készülékeket, a mi gyerekeinkről van szó, és kötelező feladat.
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy megvásároljuk a védőnőnek a
fenti készülékeket, 308 eFt-ért.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
24/2014.(XI.04.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a védőnői szolgálathoz szükséges eszközök megvásárlásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai javasolják a testületnek a kért eszközök megvételét (doppler,
szűrőaudiometer, vérnyomásmérő, digitális személymérleg), 308.000,-Ft összegben.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Varga János biz. tag
A 21-es főút átépítésénél az átereszekkel kapcsolatban jó lenne megkeresni az országgyűlési
képviselő urat, mert ha így marad elönti a mezőgazdasági területeinket.
Ha a 21-es út elkészül, akkor a bekötő út is elkészül, ezzel kapcsolatban mi a helyzet, ezt is jó
lenne megkérdezni az országgyűlési képviselő úrtól.
Mészáros Józsefné biz. tag
Ha nem lesz megoldás az átereszekkel kapcsolatban, a mi területeinkre fog folyni a víz.
Többen megkerestek, hogy a 21-es úton jó lenne egy buszmegálló, ezt is kérdezzük meg, ha
lehet.
Juhász István polgármester
Megkérdezzük.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 16,30 órakor bezárja.

kmft.

Kaljzsovics Ferenc
biz. elnöke

