JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.10.29-én 9,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirendek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2015. 9 havi pénzügyi teljesítés
Arany János tehetségkutató program
Palóc Nagyker ajánlata
Szociális tűzifa pályázat
Bölcsőde udvar felújítása
Helyi Iparűzési Adó rendelet
Temetői rendelet módosítása
Polgárőr egyesület kérése
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: 2015. 9 havi pénzügyi teljesítés
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Véleményem szerint jó anyagot kaptunk, részletes, egy plusz táblát is kaptunk, melyen a
tartalék alakulása szerepel részletesen.
Menjünk végig részletesen, vagy van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz.
Jancsó István biz. tag
Az Árok úti rekultivációra minden évre be van tervezve 10 millió Ft, olyan mintha várnánk,
hogy megbüntessenek bennünket.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte az önkormányzatot, hogy rekultivációs tervet
készítessen az Árok úti telepről, de sajnos 1 év alatt nem készült el. Átalakultak a szervezetek,
a mai napig nem fogadták el a tervet, hiánypótlást is kellett benyújtanunk.
Juhász István polgármester
Rajtunk kívülálló okok miatt még nincs elfogadott rekultivációs tervünk. A rekultiváció 70-80
millió Ft-ba kerül. Hetente több alkalommal e-mailezünk, sürgetjük az ügyet, de még nincs
döntés. A pénzt minden évben eltesszük, mert ha döntés születik akkor el kell indítani.
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Jancsó István biz. tag
A gesztenyefák permetezése elmaradt az idén, jövőre figyeljünk oda, hogy meg legyenek
permetezve.
A bezárt hulladéklerakón 440 eFt kiadás, ez mit takar ?
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Az ÖKO Partner Kft. nyújt segítséget a hulladéklerakóval kapcsolatban, víz és gáz
mintavételt kötelező elvégeztetni, ezek szerepelnek a 440 eFt-ban, de ez az összeg 5 település
között oszlik meg, de mi vagyunk a gesztor.
Jancsó István biz. tag
Csapadékvíz elvezetésre 1 millió Ft-tot tettünk, ezzel mi a helyzet ?
Juhász István polgármester
A csapadékvíz elvezetésre eltettünk 1 millió Ft-tot, ebből 440 eFt lett elköltve a geodéta
felmérésre.
Varga János biz. tag
A hivatal felújításával mi a helyzet ?
A közvilágítás kicsit több lett, miért ?
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
2 részből áll az áramszámla, karbantartásból és fogyasztásból, ezek emelkedtek. A karácsonyi
díszkivilágítás is megemeli, mert korábban nem kellett fizetni. A tervezett összeget kicsit túl
fogjuk lépni.
Juhász István polgármester
A községben lévő 8 db trafó külön-külön mérése el lett indítva az ÉMÁSZ-nál, így annyit
fizetünk amennyit fogyasztottunk.
A hivatal felújításával kapcsolatban, a jövő héten jön Bukovinszki Viktor vállalkozó és
elkezdi a tetőcserét.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Összességében nézve jó a 9 havi mérlegünk, van pénzünk, jó a teljesítés, javasolom fogadjuk
el.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
55/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat 2015. 9 havi pénzügyi tervteljesítését és azt
a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában javasolják a testületnek elfogadásra.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: Arany János tehetségkutató program
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Ez a kérés minden évben visszatér és nem támogattuk a programban való részvételt, mivel az
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban a községből nem tanul diák.
Nem javasolom, hogy részt vegyünk a programban.
Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az Arany
János tehetségkutató programban ne vegyünk részt.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
56/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az Arany János tehetségkutató programban való részvétel
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy ne vegyen részt a programban, mivel az Egri
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban a községből jelenleg nem tanul diák.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
3./ Napirend: Palóc Nagyker ajánlata
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az Apc, Bethlen Gábor út 33.sz. alatti ingatlant megvételre ajánlja fel a Palóc Nagyker Kft.
15 millió Ft-ért. Véleményem szerint irreálisan magas a vételár, 15 millió Ft-ért több házat
lehetne venni.
Juhász István polgármester
Az épületből mindent kiszereltek, még a fűtéscsöveket is.
Mészáros Józsefné biz. tag
Nem ér 15 millió Ft-tot az ingatlan, nem javasolom, hogy megvásároljuk.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy nem javasoljuk a testületnek
az Apc, Bethlen Gábor út 33.sz. alatti ingatlan megvételét.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
57/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a Palóc Nagykereskedelmi Kft. /Salgótarján, Ipari park, Park
út 9./ Apc, Bethlen Gábor út 33.sz. alatti ingatlan megvételének felajánlását az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy megvásárolja a felajánlott Apc,
Bethlen Gábor út 33.sz. alatti telket és felépítményt.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
4./ Napirend: Szociális tűzifa pályázat
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Megkérem a polgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a szociális tűzifa pályázattal
kapcsolatban.
Juhász István polgármester
Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a szociális tűzifa pályázaton 68 m3-t nyertünk,
plusz 12 m3-t tudunk még vásárolni hozzá a megszavazott pénzkeretből. A szerződéskötés
megtörtént az Egererdő Erdészeti Zrt.-vel, pontosan még nem tudjuk mikor szállítják a tűzifát.
Összesen 80 m3-t tudunk szétosztani a rászorulók között.
Ezt csak tájékoztatásul mondtam el a bizottságnak.
5./ Napirend: Bölcsőde udvar felújítása
Juhász István polgármester
Ellenőrzés volt a bölcsődében és több dolgot kifogásoltak, pl. vízkifolyó, kerítés nem
megfelelő, a tujákat is ki kell vágni. A vízkifolyót már javítják karbantartóink.
Javasolom a bölcsőde udvar felújítására tegyünk el 200-300 eFt-tot.
Gémes Virág biz. tag
Az öltöző résszel is kellene kezdeni valamit, mert csak 1 fő tud öltözni olyan kicsi a hely, a
fürdőszobán keresztül lehet csak közlekedni a csoportba, ezt jövőre nézzük meg.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom, hogy a költségvetésünkben a felhalmozási bevételen lévő 8 millió Ft-tot
csoportosítsuk át a tartalék alapba.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
58/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási
bevételen lévő 8 millió Ft-tot csoportosítsa át a tartalék alapba.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Kljazsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom a bölcsőde udvar felújítására a tartalék alapból 300 eFt-tot biztosítson a testület,
ebből el tudjuk végezni amit az ellenőrzés során előírtak.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
59/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a bölcsőde udvar felújításának lehetőségét és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 300.000,-Ft-tot biztosítson a bölcsőde udvar
felújítására a tartalék alapból.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Halmai László alpolgármester
Jövőre lesznek energetikai fejlesztésre pályázatok a bölcsődére, gyermekorvosi rendelőre,
hivatal is beleférhet.
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6./ Napirend: Helyi Iparűzési Adó rendelet
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, kérem a bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság javaslatát.
Gémes Virág ügyr. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, és a 1. § (2) bek. a) pontjában szereplő 2000,Ft/naptári nap összeget 2000-5000,-Ft között javasoljuk és testület döntse el. A rendelet
tervezet többi részével egyetért a bizottság, javasolja elfogadásra.
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
Nem javasolom emelni, a 2000,-Ft/naptári nap összeg maradjon az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység.
Mészáros Józsefné biz. tag
Jó a 2000,-Ft/naptári nap, ne emeljük.
Körömi Kázmér biz. tag
Ha emeljük, akkor a kenyeret is emelni fogja a vállalkozó.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, az iparűzési adó rendelet tervezetet
az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke …. 2000,Ft/naptári nap összeggel fogadjuk el, a többi változatlan.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
60/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a helyi iparűzési adó rendelet tervezetet és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet azzal a javaslattal, hogy az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2000,-Ft/naptári nap összeg
legyen, a többi változatlan.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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7./ Napirend: Temetői rendelet módosítása
Gémes Virág ügyrendi bizottság elnöke
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a temetői rendeletünk módosítását és javasoljuk
elfogadásra az alábbi díjakkal: ravatalozó használati díja 3000,-Ft+ÁFA/elhalt, tárolási, hűtési
díj 1500,-Ft+ÁFA/nap.
Juhász István polgármester
A temetőgondnoknak volt pár észrevétele, azért is szükség volt a rendelet módosításra és a
díjak több éve nem emelkedtek, ideje lenne emelni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Ennek a kérdésnek már többször nekifutottunk, de végül nem emeltünk.
Körömi Kázmér biz. tag
Nem javasolom az emelést.
Varga János biz. tag
Sokat költött az önkormányzat a temető rendbetételére, parkoló, kerítés, stb. emelhetne a
díjakon.
Mészáros Józsefné biz. tag
Nem sok többletbevételt jelentene, ha emelnénk a díjakon én nem javasolom.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Nem nagy összeget jelentene, ha emelnénk, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet
azzal, hogy maradjon a ravatalozó használati díja 3000,-Ft+ÁFA/elhalt, tárolási, hűtési díj
1500,-Ft+ÁFA/nap.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
61/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a temetők rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítását és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek a rendelet tervezet elfogadását, az alábbi díjakkal:
ravatalozó használati díja 3000,-Ft+ÁFA/elhalt, tárolási, hűtési díj 1500,-Ft+ÁFA/nap.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

-

-

8./ Napirend: Polgárőr egyesület kérése
Juhász István polgármester
A Polgárőr Egyesület pályázaton nyert egy Suzuki Vitara Allgrip Premium 1.6 típ. terepjáró
gépkocsit, 6,5 millió Ft értékűt. Pályázati feltétel a gépkocsi zárt garázsban történő tartása.
Az egyesület vásárol egy mobil garázst, amit az idősek napközi otthonának udvarán
szeretnének felállítani. Az önkormányzat segítségét abban kérik, hogy a garázs beton alapját
készítsük el. Kb. 100 eFt-ba kerülne a beton alap.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom csináljuk meg a garázs alapját, nagyon jó dolog, hogy nyertek egy komoly autót.
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a garázs beton alapját az
önkormányzat csinálja meg 100 eFt összegben.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
62/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az Apc Polgárőr Egyesület kérését – pályázaton nyert
Suzuki Vitara Allgrip Premium 1.6 típ. terepjáró gépkocsi tárolására garázs beton alapjának
elkészítését - és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 100.000,-Ft-tot biztosítson az Idősek Napközi
Otthonának udvarán /Apc, Fő út 8./ egy zárható mobilgarázs beton alapjának elkészítéséhez.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
9./ Napirend: Egyebek
Juhász István polgármester
A karácsonyi díszkivilágításról már beszéltünk, újakat kellene vásárolni.
Körömi Kázmér biz. tag
Januárban meg kellett volna vásárolni, mert akkor nagy engedmények vannak.
Juhász István polgármester
Utánanézünk, hogy hova rakjunk, mennyi kellene és a következő ülésen visszatérünk rá.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom határozzunk meg egy keretet a díszkivilágításra és abból gazdálkodjunk, ne
napoljuk el a döntést. Véleményem szerint 250 eFt elég lenne rá.
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Gémes Virág biz. tag
Egyetértek a 250 eFt-os keretösszeggel, a Petőfi teret kellene szépen feldíszíteni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a karácsonyi díszkivilágításra
250.000,-Ft-os keretösszeget határozzon meg a testület.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
63/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a községben karácsonyi díszkivilágítás megvalósításának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 250.000,-Ft-tot különítsen el a tartalék alapból a
községben karácsonyi díszkivilágítás megvalósítására.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Mivel személyi kérdést érintő témát fogunk tárgyalni, zárt ülést rendelek el, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
Zárt

ülés

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 10,10 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

