JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014.11.26-án 12,00 órakor a – művelődési ház középső termében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Községi bölcsőde kérelme
Telekvásárlások (Újtemető u.3. kert, Árok u. 15. kert)
Hatvani rendőrkapitány kérése
Védőnő eszközbeszerzés (árajánlatok)
Hóeltakarítási pályázat
Karácsonyi jutalmak
Egyebek

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Zárt ülést rendelek el.
Átnéztem a törvényeket és ha nyílt ülést tartunk, akkor készülhet felvétel az ülésről. A
bizottságunk a vagyonnal, a község pénzügyi helyzetével foglalkozik, javaslatot terjeszt a
testület elé, és ott születik meg a végső döntés. Nem szeretném, ha a javaslatok felkerülnének
az internetre, mert a testületi döntés változtathat a javaslatunkon. Gazdálkodás és személyi
anyaggal kapcsolatos témákban zárt ülést lehet elrendelni.
A testületi ülésen nyilvánossá válik.
Juhász István polgármester
A lakók nem szólhatnak bele az ülésbe, még véleményezési joguk sincs.
Körömi Kázmér biz. tag
A Kormányhivatalnál beszéltem Tóth Kálmánnal, pontok szerint soroltam fel a napirendi
pontokat és semmiféle törvénysértő nincs a felvétel készítésben, nyilvános ülésnek kell lenni,
közérdekű adatok a napirendi pontok, nem lehet zárt ülést elrendelni.
Több önkormányzatnál a Jóléti bizottság és a pénzügyi bizottsági ülések fent vannak a neten,
2-3 órás anyagok is. A lakosság véleménynyilvánítását figyelembe kell venni a testületnek.
Nem járulok hozzá a zárt üléshez, ha az lesz, annak jogi következményei lesznek.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
8 éve vezetem a pénzügyi bizottságot, soha semmilyen probléma nem volt, nincs
titkolnivalónk, de a tapasztalat az, hogy vannak olyan döntések, amik nem jó, hogy idő előtt
kimennek a faluba. Én is megkérdeztem, és a helyi szabályozás a mérvadó, lehet zárt ülés, ha
úgy döntünk.
Volt jóléti bizottsági ülésed, miért nem volt kamerafelvétel ?
Körömi Kázmér biz. tag
Zárt ülés volt a jóléti bizottsági ülés, azért nem volt kamera.
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
Ülésenként lehet megvizsgálni, hogy zárt ülés legyen, vagy sem, ha az önkormányzat
vagyonát érinti, akkor tartható zárt ülés, vagy pályázati kiírás esetén, vagy személyes
érintettség esetén.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom az alábbiak szerint tárgyaljuk a napirendi pontokat:
1. Községi bölcsőde kérelme – zárt ülés
2. Telekvásárlások (Újtemető u.3. kert, Árok u. 15. kert) – zárt ülés
3. Hatvani rendőrkapitány kérése – zárt ülés
4. Védőnő eszközbeszerzés (árajánlatok) – nyílt ülés
5. Hóeltakarítás pályázat – zárt ülés
6. Karácsonyi jutalmak – zárt ülés
7. Egyebek – nyílt ülés
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a javasolt nyílt és zárt napirendi pontokkal.
A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – 2 tartózkodás, 5 mellette
szavazattal elfogadják.
1./ Napirend: Védőnő eszközbeszerzés (árajánlatok)
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A védőnő eszközbeszerzési kérelméről már tárgyaltunk és határozatot hoztunk, hogy 308 eFt
összeg erejéig megvásárolhatja az eszközöket. Közben kértünk árajánlatokat, 3 árajánlat közül
a MED CONT Kft. 300.800,-Ft-os ajánlatát javasoljuk elfogadni a tetsüeltnek. Ugyanazon
műszaki tartalomra adott be mindhárom cég árajánlatot, a legolcsóbb a MED CONT Kft.
ajánlata.
Kérem mondjanak véleményt.
Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom a MED CONT Kft. ajánlatát fogadjuk el.
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a MED CONT 300.800,-Ft-os
árajánlatát javasolja elfogadni a testületnek a védőnői eszközök megvételére.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
25/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a védőnői szolgálathoz szükséges eszközök megvásárlására
beérkezett árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
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A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a MED CONT Kft. árajánlatát fogadja el az
alábbi eszközök megvételére: doppler, hallásvizsgáló /gyermek, felnőtt/, vérnyomásmérő,
digitális személymérleg, összesen 300.800,-Ft összegben.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A többi napirend tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt ülés

7./ Napirend: Egyebek
Kljazsovics Ferenc biz. elnöke
Van-e valakinek hozzászólása, véleménye az egyebek napirendi pontban.
Amennyiben nincs, akkor én szeretnék referálni az ülés elején elhangzottakra. 8 éve
képviselem a községet, a lakosságot. Nem az a gond, hogy a lakosok meghallgatják az
üléseket, de sajnos idő előtt kerülnek ki információk és sajnos ami helyzetben, pl. van olyan
haragosom, aki azért haragszik, mert nem őt képviseltem az ülésen, hanem az
önkormányzatot, a községet. A pénzügyi bizottság előkészíti a napirendi pontokat, a testület
dönt. Mindig van ellenérdekelt fél, de dönteni kell, és mindig a község érdekeit kell nézni. A
8 év alatt a döntéseinkkel nem nyúltunk mellé, nem kellett hitelt felvenni, nem adósodtunk el,
az intézmények működnek. Amikor idekerültem, összetartó, a községért dolgozó emberek
vettek körül, most ki van forgatva minden, pl. én vagyok a hibás, hogy nincs kamerarendszer
a faluban, ez is a falu érdekeit, vagyonát érinti. Üres kasszával nem tudjuk megvalósítani ,
nekem a község vagyonát kell védeni.
Ennyit szerettem volna mondani, túl kell lépni a sérelmeinken.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 13,25 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

