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Készült: 2015.01.29-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend: 1.  2015. évi költségvetés tervezése 

                   2.  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. 2015. évi költségvetés tervezése, 2. 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: 2015. évi költségvetés tervezése 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Mindenki megkapta a részletes anyagot, javasolom menjünk végig tételesen. 

 

Nagyné Székely Hedvig pénz. csop.vez. 

Komplett anyagot küldtünk ki, mert az előző anyag már nem igaz. 

Átvet pénzeszköz – március 1-től átkerülnek a járási hivatalhoz az FHT-sok, RSZS-sek, 

lakásfenntartási támogatás, stb, de még nem teljesen pontos, mert a végrehajtási törvény még 

nem jelent meg. Pl.  a lakásfenntartási támogatást lesz olyan, aki még decemberben is kapja, 

van akinek áprilisban megszűnik, ez befolyásolja a bevételi oldalt és a kiadási oldalt is. 

A mostani információ szerinti állapot ez az anyag. Az újaknak tájékoztatásul tettük hozzá a 

táblákat. Ezekben látni hány fő van tervezve szoc. étkezésre, óvodai étkezésre, stb. Az első 

tábla  a mérleg és a döntéseknek megfelelően átírjuk.  

A tervezett kiadások szerepelnek a következő táblán, a 2014. évi adatok és amiről már döntött 

a testület, ezek benne vannak a tegnapi nappal bezárólag. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A 4.sz. tábla tartalmazza az intézmények kiadásait. 

 

Nagyné Székely Hedvig pénz. csop.vez. 

A művelődési háznál gázkonvektorra mindenképpen szükség lenne a nagyteremben, arra van 

tervezve a 400 eFt beruházás, felújítás címszó alatt. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Meg kellene nézni mennyi a művelődési ház gázköltsége, mert a konvektoros megoldás a 

legrosszabb konstrukció hatékonysági mutató szerint. Árajánlatot kellene kérni. 
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Jancsó István biz. tag 

Meg lehetne nézni és kérni árajánlatot, ez már régi téma a művelődési ház konvektor cseréje. 

 
Mészáros Józsefné biz. tag 

A művelődési ház költségvetése kevesebb, mint tavaly. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Tornacsarnok – a csatornadíj emelte meg a kiadásokat 

Óvoda – a fűtésszámlának csökkenni kell már most 

 

Juhász István polgármester 

Bölcsőde – a kerítést jó lenne az idén kicserélni, mert nagyon rossz 

 

Gémes Virág biz. tag 

A bölcsőde udvarra nem lehetne valami pályázatot nézni, mert elég rossza az is. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Vonalas telefonnál mennyit fizetünk havonta. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

1 hónapban 70 eFt-tot fizetünk a 4 fővonalra és a mellékek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérni kellene egy árajánlatot a UPC-től, hátha olcsóbb lenne.  

Képviselői tiszteletdíj – javasolom legyen úgy, hogy 50 eFt, 40 eFt, 15 e 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Ha megnézzük a tavalyit, akkor növekedett ezt el kell mondani, de az alpolgármester 

tiszteletdíja miatt, ami kötelező. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Még úgy indultunk az elején, hogy ingyen végezzük a képviselői munkát, de azt mondták, 

hogy legyen valamekkora összeg.  

Javasolom maradjon úgy ahogy volt. 

 

Juhász István polgármester 

A ravatalozóba új székeket vásárolnánk, nem nagy összeg lenne. Javasolom emeljük meg a 

temetőfenntartásra tervezett 490 eFt-tot 700 eFt-ra, mert szeretnénk még 2 padot, földmunka 

is lesz, betonozás, stb.  

A parkgondozásnál is meg kellene emelni a dologit, mert a fákat le kell gallyazni, 200 eFt-tal 

toldjuk meg a tervezett összeget, 600 eFt legyen összesen. 

Közvilágítás – 7 vagy 8  trafóház van a községben, várok egy tervet, ha külön mérőórákkal 

szeretetnénk fel mindegyiket, akkor annyit fizetnénk amennyit fogyasztottunk. Csak az 

ÉMÁSZ tervezheti meg. 
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Nagyné Székely Hedvig  pü.csop.vez. 

Van egy fix összeg 120 eFt, ami karbantartási díj és erre jön a fogyasztás.  

 

Jancsó István biz. tag 

Tűzoltószertár – le kellene festeni az ajtókat, nagyon rosszak. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A 10 eFt-tot, amit terveztünk emeljük meg 50 eFt-ra, a tűzoltószertár fenntartására. 

 

Juhász István polgármester 

Hulladéklerakási díj – sajnos több lesz, mert sok szemetet kell kivinnünk, az „Eszényi lakból” 

eddig már 5 konténert kivittünk, a fogorvosi rendelő udvarából is el kell szállítani. 

Köztemetés – jött egy számla Budapestről, mivel apci lakos volt az elhunyt, nekünk kell 

kifizetni. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A polgárőrségnek a vizsgálat lezárásáig nem javasolok semmilyen összegű támogatást. 

Nem kaptam választ a kérdéseimre, ezt így nem lehet. 

 

Halmai László alpolgármester 

Óvakodnék, hogy bármi negatív jelzőt használjak azok ellen akik a faluért tesznek, erre 

felhívnám képviselőtársam figyelmét. 

A 300 eFt támogatás nem sok, sokat megy az autó, én csak elismeréssel tudok beszélni a 

polgárőrökről. 

Én javasolok nekik 400 eFt támogatást. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A polgárőrök egymást lopják meg, bűncselekmények vannak az egyeületen belül. 

Ha válaszokat kapok a kérdéseimre, akkor a 400 eFt-tot is megszavazom, de addig nem. 

Miért nem lehet behívni Nagy Zolit a polgárőrség elnökét és elmondaná a válaszokat, nem 

értem miért nem álltok mellettem. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Én is javasolom a 400 eFt-tot, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 

polgárőrök 400 eFt támogatást kapjanak. 

 

A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – 5 mellette, 2 ellene szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

6/2015.(I.29.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a polgárőrök támogatását mértékét és az alábbi határozatot 

hozzák: 
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A bizottság javasolja a testületnek, hogy 2015. évre az Apci Polgárőr Egyesület 400.000,-Ft 

támogatást kapjon. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Jancsó István biz. tag 

Javasolom, hogy a lövészklubnak 200 eFt támogatást adjunk, sok rendezvényük van, országos 

is, nagyon nagy szívvel, becsülettel  csinálja Paskó László.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A lövészklub egy magáningatlan, erről már több vitánk volt. Többször adtunk támogatást , 

vizesblokk, zuhanyzók kialakítása, stb.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolok a lövészklubnak 150 eFt-tot, a galambász egyesületnek 50 eFt-tot.  

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Javasolom, hogy a KMB-s irodánál az internetet nézzük meg, hogy a UPC-nél nem lenne-e  

olcsóbb.  

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Központi konyha – szétosztottuk élelmiszerköltségekre a szociális, vendég, munkahelyi, 

óvodai, bölcsődei étkeztetést. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Polgármesteri hivatal energetikai felmérés – a tetőt mindenképpen meg kellene csinálni, 

régóta tervezzük, ablakok cseréje is jó lenne. Ha lesznek árajánlatok visszatérünk a kérdésre, 

ez egy keretösszeg. 

 

Jancsó István biz. tag 

15 éve is adtunk be több pályázatot a tetőteret beépíteni, de nem nyertünk. A pályázatokat kell 

folyamatosan figyelni.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolom, hogy a rendkívüli szociális segélykeretet emeljük meg 800 eFt-ra, mindenképpen 

szükséges ez az összeg. 

 

Klajcsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 800 eFt-ra emeljük a 

rendkívüli szociális segély keretet. 

 

A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

7/2015.(I.29.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a rendkívüli szociális segélykeret megemelését és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a rendkívüli szociális segélykeretet emelje 

meg 800.000,-Ft-ra. 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Halmai László alpolgármester 

A szociális tűzifa önkormányzati hozzájárulását nem tervezzük ? 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Ha lesz pályázat szociális tűzifára, akkor tudunk tervezni. 

 

Juhász István polgármester 

Utak, járdák felújítására nem tettünk összeget. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

A tartalékba benne van. 

 

Varga János biz. tag 

Megkérném az alpolgármester urat, hogy Szabó Zsolt államtitkár urat keresse meg, mert 

megígérte, hogy megcsináltatja a bevezető utat egészen Rózsaszentmártonig, nagyon rossz 

állapotban van.  

 

Halmai László alpolgármester 

Beszéltem Szabó úrral, ígérni nem ígért semmit, de megpróbál segíteni az úttal kapcsolatban. 

 

Juhász István polgármester 

Minden esetben beszélünk az útról, ha találkozunk Szabó úrral, de sajnos számozva vannak az 

utak, és az alapján végzik a felújítást, nekünk 4 számjegyű az utunk és ez jövőre kerül sorra. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Az alpolgármester urat kérném meg, segítsen abban, hogy beszélni tudjak Nagy Zoltánnal a 

polgárőr egyesület elnökével, válaszolja meg a kérdéseimet. 

 

Halmai László alpolgármester  

Polgármester úr kompetenciája, én megkerestem őket, elmondták a problémáikat, és 

tisztelem, becsülöm őket, te is megkeresheted őket. 
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Körömi Kázmér biz. tag 

Kérem a polgármester urat rendelje le Nagy Zoltánt. 

 

Juhász István polgármester 

Az Országos Polgárőr Parancsnokság kérheti számon őket, mi nem. Nem fogom berendelni.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A költségvetéshez van-e még kérdés, vélemény ? 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 2015. évi 

költségvetést az alábbi főszámokkal és az elhangzott módosításokkal kiegészítve terjesszük a 

testület elé: 

Bevétel:    294.316.000,-Ft 

Kiadás:     284.097.000,-Ft 

Tartalék:     10.219.000,-Ft 

 

A pénzügyi bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

8/2015.(I.29.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a 2015. évi költségvetés tervezetet és az alábbi főszámokkal 

javasolja a testületnek elfogadásra: 

Bevétel:    294.316.000,-Ft 

Kiadás:     284.097.000,-Ft 

Tartalék:     10.219.000,-Ft 

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt 

és az ülést 17,00 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

 

        Klajzsovics Ferenc 

              biz. elnöke 

 

 

 

 



 

 

 

 


