JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.01.22-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Védőnő kérelme
Temetői fák gallyazása
Képviselői tiszteletdíjak
Idősgondozók, családsegítő kérelme
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Alba-Duó tájékoztatás
2015. évi költségvetés tervezésének előzetes egyeztetése
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. Védőnő kérelme, 2. Temetői fák gallyazása,
3. Képviselői tiszteletdíjak, 4. Idősgondozók, családsegítő kérelme, 5. Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérelme, 6. Alba-Duó tájékoztatás, 7. 2015. évi költségvetés tervezésének
előzetes egyeztetése, 8. Egyebek
Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak.
A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.
1./ Napirend: Védőnő kérelme
Juhász István polgármester
A védőnő azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy részére biztosítsunk szolgálati telefont és
üzemanyag hozzájárulást, 5 eFt/hó összeget.
Gyöngyösön szeretne helyettesíteni, ehhez kért engedélyt, de erről testületi ülésen tárgyalni
fogunk.
Körömi Kázmér biz. tag
Az 5 eFt/hó nem nagy összeg, ebben benne van a Molnár tanyára való kijárás és a munkába
bejárás is.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom járuljunk hozzá a szolgálati telefonhoz, az alapdíjat fizessük, és az 5.000,-Ft/hó
üzemanyagköltséget is szavazzuk meg.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
1/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a védőnő kérését – szolgálati telefon, útiköltség hozzájárulás
– és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a védőnő részére biztosítson szolgálati telefont, havi
2.920,-Ft/hó összeghatárig és 5.000,-Ft/hó összegig hozzájárulást a község közigazgatási
területén történő gépkocsi-használathoz a csecsemők otthonában történő látogatáshoz.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: Temetői fák gallyazása
Juhász István polgármester
A temetőben a nagy fák veszélyesek, gallyazni kellene, erről már beszéltünk. Kértünk
árajánlatot. 4 db fáról lenne szó, darabonként 60 eFt-ért vállalja a gallyazást, összesen 240
eFt-ba kerülne, biztosítással rendelkezik a vállalkozó, teljes felelősséget vállal az esetleges
károkért.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom végeztessük el a gallyazást, örüljünk, hogy elvállalja valaki, mert nem egyszerű
megoldani a gallyazást.
Varga János biz. tag
El kellene gondolkodni azon, hogy hová lehetne fákat telepíteni a temetőben.
Juhász István polgármester
Vannak terveim, több helyre szeretnék fákat ültetni, a temetőt is megnézzük .
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Mi az elképzelés hosszú távon a temetőben, ezt kellene megtervezni.
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a temetőben a 4 db juharfa
gallyazását összesen 240.000,-Ft összegben (60 eFt/db) elvégeztessük.
A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
2/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a temetőben 4 db nagyméretű juharfa gallyazására beérkezett
árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy Nagy János fakitermelő vállalkozóval végeztesse el
a temetőben 4 db juharfa gallyazását 60.000,-Ft/db, összesen 240.000,-Ft összegért.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
3./ Napirend: Idősgondozók, családsegítő kérelme
Juhász István polgármester
Az idősgondozók és a családsegítő kérelemmel fordul a testülethez, elektromos kerékpárt
szeretnének kérni a munkájukhoz.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom a következő ülésen tárgyaljuk a kérelmet, kérjünk árajánlatokat elektromos
kerékpárra és térjünk vissza a kérdésre.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
3/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az idősgondozók és a családsegítő kérését és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy kérjen árajánlatokat elektromos kerékpár
beszerzésére, az árajánlatok birtokában térjen vissza a kérdésre.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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4./ Napirend: Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Juhász István polgármester
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy szeretnének a
működésükre 200 eFt előleget kérni, mivel még nem kapták meg a működésükhöz szükséges
pénzösszeget.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Köztartozásmentes adatbázisba kellett kérni a felvételüket a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagjainak és a 3 tag közül nem mindenkinek van meg a mentesség. Javasolom
várjunk még az előleggel, mert nem biztos hogy működni fog.
Körömi Kázmér biz. elnöke
Tegnap beszéltem velük, normatíva jár a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, de
köztartozás mentességről nem mondtak semmit.
Nagyné Székely Hedvig pénz.csop.vez.
Addig amíg az apci Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem létezik, addig pénzt sem tudunk
igényelni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom, hogy állapítsunk meg egy keretet, amiből az alap dolgokat tudják finanszírozni,
20-30 eFt-tot javasolnék.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Aláírási címpéldányt, számlanyitási díjat fizetniük kellett.
Varga János biz. tag
Javasolok 30 eFt támogatást.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez /számlanyitás, közjegyzői díj, stb./ 30.000,-Ft támogatást
nyújtsunk.
A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
4/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az apci Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérését és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy az apci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére /számlanyitás, közjegyzői díj, stb./ 30.000,-Ft támogatást nyújtson.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
5./ Napirend: Alba-Duó Kft. tájékoztatás
Juhász István polgármester
Fehér László munkavédelmi szakember kéri, hogy hosszabbítsuk meg a munkavédelmi
feladatok ellátásáról szóló megállapodást változatlan tartalommal és árakkal.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom hosszabbítsuk meg a szerződést.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
5/2015.(I.22.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Fehér László (ALBA-DUÓ Kft.) kérését és az alábbit
javasolják a testületnek:
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a munkavédelmi feladatok ellátásáról szóló
megállapodást 2015.03.01-től 2016.03.01-ig hosszabbítsa meg Fehér László munkavédelmi
szakemberrel, változatlan térítési díjért (45.000,-Ft + ÁFA/hó).
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
6./ Napirend: Képviselői tiszteletdíjak
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az előző üléseken már beszéltünk erről a témáról, én javasolom, hogy maradjon továbbra is
úgy a tiszteletdíj ahogy eddig volt, 9 éve van így ne változtassunk.
Mondjanak véleményt.
Gémes Virág biz. tag
javasolom maradjon úgy ahogy eddig volt.
Körömi Kázmér biz. tag
Maradhat így ahogy eddig.
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Mészáros Józsefné biz. tag
Maradjon így.
Halmai László alpolgármester
Szeretném bejelenteni, hogy a tiszteletdíjam 50 %-ról lemondok, 73 eFt-ról mondok le.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A tiszteletdíjak:
- alpolgármester bruttó 84.000,-Ft, költségtérítés 23.550,-Ft
- képviselő, biz. elnök: 46.147,-Ft/hó
- képviselő, biz. tag: 34.003,-Ft/hó
- külsős biz. tag:
9.715,-Ft/hó
Még esetleg javaslatom lenne, hogy emeljük meg kerek összegre, a képviselő, biz. elnök
50 eFt, képviselő, biz. tag 40 eFt, külső biz. tag 15 eFt.
Varga János biz. tag
Mindkét variációt meg lehet tartani amíg a költségvetés össze nem áll.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem mindenki gondolkodjon a tiszteletdíjak mértékén és a költségvetés tárgyalásakor
visszatérünk a kérdésre.
Most kezdjük el a költségvetés tervezését.
Nagyné Székely Hedvig pénz. csop. vez.
2015. március 1-től változás, hogy átkerül az FHT, RSZS, lakásfenntartási támogatás a járási
hivatalhoz.
Közfoglalkoztatás – az FHT-ra igényelt összeg fedezte a közfoglalkoztatást, most hogy
bekerül a járási hivatalba így nem fedezi. Ha a testület úgy dönt, hogy kössünk szerződést
közfoglalkoztatásra és 10 fővel számolva
2.700.000,-Ft-tot jelentene nekünk a
költségvetésben.
Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom a 10 főt tervezzük be mindenképpen.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Hagyjuk meg a 10 fő közfoglalkoztatottat.
Juhász István polgármester
Helyi rendeletet kell alkotnunk a települési támogatásról.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Ha nincs adóbevétel, akkor miből fedezzük a települési támogatást ?
Ha megszüntetjük a lakásfenntartási támogatást, akkor más segélyforma kellene.
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Körömi Kázmér biz. tag
A jóléti bizottság készítene egy reprezentatív felmérést és akkor szerintem sok ember kiesne a
segélyezésből.
Nagyné Székely Hedvig pénz.csop.vez.
37.793.553,-Ft-tot vont el az állam tőlünk, ennyivel kevesebb a költségvetésünk.
Juhász István polgármester
Ahol lehet próbálunk spórolni, ide a hivatalba se vettem fel takarítót, a sportban aki takarít,
vele meg tudjuk oldani, míg az edzések be nem indulnak, utána a konyháról 1 fő lejönne 1214-ig takarítani.
A konyhán a terveim szerint 1 állást megszüntetek.
Mészáros Józsefné biz. tag
Hány fő dolgozik a konyhán ?
Nagyné Székely Hedvig pénz.csop.vez.
6,5 fő van a konyhán.
Körömi Kázmér biz. tag
A könyvtárosi állásra középfokú végzettség volt kiírva, felsőfokú végzettségűt vettek fel,
helyben nem lett volna alkalmas személy ?
Juhász István polgármester
2500 lakosságszám felett kötelező a felsőfokú végzettség, Apcról nem jelentkezett senki ilyen
végzettséggel. Jelenleg a lakosságszám 2501 fő.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom a jövő héten csütörtökön 15,00 órakor folytassuk a költségvetést tárgyalását,
addigra a kiadási oldal is összeáll.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 16,30 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

