JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.04.14-én 8,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend: 1. Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés kérelme
2. Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése
3. „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület támogatás kérése
4. Csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésének előkészítése
5. Közvilágítás trafóállomásainak külön mérőkkel történő ellátása
6. Idősgondozók részére elektromos kerékpár beszerzése
7. Egyebek
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Az ülésről hangfelvétel készül.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.
A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.
1./ Napirend: Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés kérelme
Juhász István polgármester
Nagy Andrásné azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a tornacsarnokot adjuk bérbe
lakodalom megtartása céljára. 230 fő részére kéri, székekkel, asztalokkal együtt.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Van egy határozata a testületnek, mely szerint nem adja bérbe magáncélra az intézményeit.
Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom tartsuk magunkat a döntésünkhöz, ne adjuk oda a tornacsarnokot.
Gémes Virág biz. tag
Én sem javasolom, hivatkozzunk a testületi határozatra.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne adjuk bérbe a
tornacsarnokot, hivatkozva a testületi határozatra.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
9/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés kérelmét
és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kérelem elutasítását, hivatkozva a
10/2011.(I.26.) számú testületi határozatra, illetve asztalokat és székeket nem tud biztosítani.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése
Juhász István polgármester
A petőfibányai mentőállomás kér anyagi támogatást, az új mentőautóba szeretnének
eszközöket vásárolni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom 20.000,-Ft-tal támogassuk a mentőállomást.
Mészáros Józsefné biz. tag
Egyetértek, támogassuk a mentőállomást.
Gémes Virág biz. tag
Egyetértek a 20 eFt-os támogatással.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a petőfibányai mentőállomást
20.000,-Ft-tal támogassuk.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
10/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a petőfibányai mentőállomás anyagi támogatás kérését és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a petőfibányai mentőállomást 20.000,-Ft
támogatásban részesítse.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
3./ Napirend: „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület támogatás kérése
Juhász István polgármester
Budapesti székhelyű közhasznú egyesület kér anyagi támogatást, Down szindrómás gyerekek
fejlesztésére szeretnék a támogatást.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Én nem javasolom a támogatást, budapesti székhelyű az egyesület, nem biztos, hogy oda
megy a támogatás, ahova szánjuk.
Mészáros Józsefné biz. tag
Egyetértek a javaslattal.
Gémes Virág biz. tag
Egyetértek.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne támogassuk az „Apránként
az Aprókért” Közhasznú Egyesületet.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
11/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület támogatás
kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság nem javasolja a testületnek az egyesület támogatását.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
4./ Napirend: Csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésének előkészítése
Juhász István polgármester
A községben meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését, de ezt önállóan nem tudjuk
megoldani, csak pályázattal. Ahhoz, hogy el tudjunk indulni, fel kell mérni az övárok
rendszert. Kértünk árajánlatokat, Roska László okleveles mérnök az övárkok, vízmosások,
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utak, utcák, terek „tengelyének” felmérése 330.000,-Ft + ÁFA összegű ajánaltot adott. A
másik két ajánlat elvi vízjogi engedély dokumentációjának elkészítésére 1.200.000,-Ft + ÁFA
és 800.000,-Ft-os ajánlatot adtak.
Javasolom folytassunk tárgyalásokat és ha lesz pályázat, akkor tudnánk indulni.
Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
Nagyon fontos projekt a község életében a vízelvezetés, az övárkok be vannak szántva, rossz
a vízelvezetés. Meg kell csinálni a terveket, mert a pályázathoz szükséges. Önerőből nem
tudjuk megoldani, csak pályázattal. Terveztetni mindenképpen kell.
Juhász István polgármester
Több ütemre osztva is lehet az engedélyezés. Megkérdezzük meddig érvényes az engedély,
1-2 héten belül a méréseket el kell végezni, addig még a növényzet kicsi.
Jancsó István biz. tag
A 60-as években készültek az övárok rendszerről felmérések, elő kellene keresni.
Rózsaszentmárton felől is nagyon jön be a víz nagy esőzésekkor, a KPM-el is beszélni kellene
ez ügyben.
Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
Testületi ülésre keressük meg a terveket.
Javasolom induljunk el, első lépésként a geodéziai felmérési munkákat Roska László
mérnökkel végeztessük el, ami 330 eFt + ÁFA (Vízmosások, övárkok keresztszelvényszerű
felmérése 180.000,-Ft + ÁFA, utak, utcák, terek „tengelyének” felmérése 150.000,-Ft +
ÁFA.)
Kérem aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezez.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
12/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a község csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésének
előkészítését és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a község geodéziai felmérési munkáinak elvégzésére
bízza meg Roska László okleveles mérnököt, összesen 330.000,-Ft + ÁFA összegért.
(Vízmosások, övárkok keresztszelvényszerű felmérése 180.000,-Ft + ÁFA, utak, utcák, terek
„tengelyének” felmérése 150.000,-Ft + ÁFA.)
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testület ülés
Felelős: biz. elnöke
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5./ Napirend: Közvilágítás trafóállomásainak külön mérőkkel történő ellátása
Juhász István polgármester
6 trafóállomás van Apcon, ha külön mérőkkel szereltetnénk fel, akkor jóval olcsóbb lenne a
közvilágítás, mint most és a LED-es lámpatesteket is csak akkor tudnánk felszereltetni, ha
külön mérőkkel szereltetjük fel a trafóállomásokat. Az ÉMÁSZ tervezteti meg, ami min. 6
hónap, a kiépítést kell nekünk fizetni. Bruttó 210 eFt lenne 1 trafóállomás.
Jancsó István biz. tag
Meg kell beszélni az ÉMÁSZ-al, ne fizessünk feleslegesen. Mennyi az áramszámlánk
havonta.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
330 eFt és 400 eFt között fizetünk havonta, plusz 100 eFt karbantartási díjat.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Pár év alatt megtérül a LED-es lámpatestek felszerelésével a beruházás, 50 %-os megtakarítás
is lehet és az élettartama is hosszabb. Javasolom indítsuk el.
Juhász István polgármester
Az ÉMÁSZ felé írunk egy levelet.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az ÉMÁSZ-nál elindítsuk a
terveztetést.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
13/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a közvilágítás trafóállomásainak külön mérőkkel történő
ellátásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy vegye fel a kapcsolatot az ÉMÁSZ-al a terveztetéssel
kapcsolatban.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testület ülés
Felelős: biz. elnöke
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6./ Napirend: Idősgondozók részére elektromos kerékpár beszerzése
Juhász István polgármester
Az idősgondozók azzal a kéréssel fordulnak a testülethez, hogy részükre elektromos kerékpárt
vásároljunk. 150 eFt-ba kerül egy elektromos kerékpár, Ildikó és Marianna megy a legtöbbet a
faluban.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az a baj, ha olcsó elektromos kerékpárt veszünk, az hetente el fog romlani.
Gémes Virág biz. tag
A hivatali robogót ki használja ?
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
A temetőgondnoknál van jelenleg.
Körömi Kázmér biz. tag
Használhatnák közösen a robogót.
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez
Az irattárban van egy kerékpár, jó állapotban, a hivatalsegédé volt. Aki megkapja a robogót,
csak kizárólagos használatra, ő felel érte. Nem jó ha többen használják.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kiszelné Hanka Marianna családsegítő kapja meg a robogót, ő feleljen érte, az idősgondozók
kapják meg a kerékpárt. Jelenleg a költségvetésben nincs keretünk elektromos kerékpár
beszerzésére.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
14/2015.(IV.14.) h a t á r o z a t a
A bizottság megtárgyalta az elektromos kerékpár beszerzését az idősgondozók részére és
javasolja a testületnek, hogy Kiszelné Hanka Marianna családsegítő részére biztosítsa a
robogót, melyért ő felel és az idősgondozók 1 kerékpárt kapjanak.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testület ülés
Felelős: biz. elnöke
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7./ Napirend: Egyebek
Jancsó István biz. tag
Az utak felújításával kapcsolatban mi a helyzet ?
Juhász István polgármester
Várom az árajánlatokat, ígérték hogy hamarosan küldik.
Varga János biz. tag
A bekötőúttal mi a helyzet ?
Juhász István polgármester
Jövőre újítják fel a 4 számjegyű utakat, 2404-es számú a mi utunk, reméljük sorra kerülünk,
az államtitkár úr megígérte.
Gémes Virág biz. tag
A bölcsőde kerítéssel mi lesz, nagyon rossz állapotban van.
A Petőfi térre zebrát szeretnének a lakosok.
Juhász István polgármester
A kerítést kicseréljük a bölcsődénél. Zebrát csak a közút helyezhet el.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Már próbálkoztunk zebra kihelyezéssel, de több millió Ft-ba kerülne.
Körömi Kázmér biz. tag
Az Idősek Otthonába a megüresedett állásra veszünk fel valakit ?
Juhász István polgármester
Igen, meg lesz pályáztatva.
Mészáros Józsefné biz. tag
Van lehetőség arra, hogy Csorbáné Margó az óvodában tovább dolgozhasson ?
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
A dolgozó ha eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor a munkáltató mond fel, a dolgozó nem dönthet.
A munkáltató kompetenciája, hogy tovább dolgozhat-e, plusz 5 év lehet még de csak nagyon
indokolt esetben.
Az önkormányzatnak 1,5 millió Ft plusz kiadást jelent, hogy szeptembertől decemberig
meghosszabbítottuk a munkaviszonyt, 44 év ledolgozott éve van Csorbáné Margónak.
Mészáros Józsefné biz. tag
A testületnek, vagy a polgármesternek állást kell foglalni, ha Margó beadja a kérelmet, hogy
tovább szeretne dolgozni.
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Halmai László alpolgármester
Miniszteri döntés, a miniszter elé kell terjeszteni a kérelmet.
Körömi Kázmér biz. tag
A bányával kapcsolatban készítettem egy interjút, mint képviselő szeretném lemásolni a falu
polgárainak, olcsóbb lenne, ha itt le tudnám fénymásolni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Hoztunk egy olyan határozatot, ha a képviselő egyedül szeretne valamilyen levelet,
tájékoztatót kiadni a lakosság felé, akkor oldja meg saját költségén. Ha a testület közösen ad
ki valamilyen irományt, akkor azt lehet a hivatalban fénymásolni. Az Apci Hírekben
megjelent a bányáról egy tájékoztató cikk.
Gémes Virág biz. tag
A rendőrségnek a jutalmazásával mi a helyzet ?
Juhász István polgármester
A rendőrnapon lesz átadva, Berencsi István fogja kapni, mert a többiek már kaptak, a kapitány
úr így döntött.
Gémes Virág biz. tag
Nem lehetne, hogy amit 100 eFt-ból, amit megszavaztunk, 10-10 eFt-tot a többi rendőrünk is
kapna a rendőrnapon.
Halmai László alpolgármester
Nem tudjuk hogy teljesítenek a rendőreink, csak a kapitány úr tudja eldönteni, hogy ki
érdemel jutalmat, nem javasolom, hogy még adjunk.
Juhász István polgármester
A rendőrkapitány úr kompetenciája eldönteni, hogy kinek adja a jutalmat, a rendőrségnek
kérte, ő dönti el kinek adja személy szerint. Nem javasolom, hogy külön adjunk mi a
rendőrnapon.
Csütörtökön érkeznek Winkelhaidból a vendégek, 3 fő. Pénteken 9,00 órakor lesz egy fogadás
a művelődési házban, utána fa ültetés az oviban, és a Domony völgybe is szeretnénk elvinni
őket, kérem aki tud jöjjön el. Szombaton Egerbe vinnénk őket, vasárnap utaznak vissza.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 9,20 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

