
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015.11.24-én 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

                         Mészáros Józsefné biz. tag, Jancsó István biz. tag jelezte távolmaradását 

 

Napirendek: 

 

1) Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése 

2) Hatvani Lesznai Anna iskola támogatás kérése 

3) Polgármesteri segélykeret megemelése 

4) Rácz Andor pótlék törlés kérése 

5) Eszközkezelőtől ingatlan átvételének lehetősége 

6) 70 éven felülieknek karácsonyi csomag 

7) Dolgozók karácsonyi juttatása 

8) Egyebek – 2016. évi munkaterv 

 

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: Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése 

Juhász István polgármester 

Megkeresett a petőfibányai mentőállomás vezetője és eszközbeszerzéshez szeretne támogatást 

kérni az önkormányzattól.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom adjunk 20 eFt-os támogatást a mentőállomásnak, aki ezzel egyetért kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

65/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Petőfibányai Mentőállomás 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. 

 



-           - 

 

 

 

Határidő:  következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

       2./ Napirend:  Hatvani Lesznai Anna iskola támogatás kérése 

 

Juhász István polgármester 

A hatvani Lesznai Anna iskola megkeresett azzal a kéréssel, hogy vásároljunk támogatói 

jegyet a jótékonysági koncertre, mivel apci gyerekek is járnak az iskolába.  1000,-Ft/db a 

támogatói jegy ára. 

Mi a vélemény. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom vásároljunk 5.000,-Ft értékben támogatói jegyet.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek az 5000,-Ft-os támogatással. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet, hogy 5000,-Ft értékben vásároljunk 

támogatói jegyet a hatvani Lesznai Anna iskola támogatására. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

66/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Hatvani Lesznai Anna iskola anyagi támogatás kérését és 

az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy 5.000,-Ft támogatást (támogatói jegyek vásárlása) 

nyújtson az iskola részére  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

       3./ Napirend:  Polgármesteri segélykeret megemelése 

 

Juhász István polgármester 

Elfogyott a segélykeretem, 320 eFt-tot költöttem, de ebből 120 eFt volt a temetési segély. 

Kérem emeljük meg a segélykeretemet. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Emeljük meg 150-200 eFt-tal a segélykeretet. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolom legyen 200 eFt-tal megemelve a polgármester segélykerete, itt az évvége, szükség 

van rá. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom emeljük meg a polgármester segélykeretét 200 eFt-tal. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

67/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a polgármesteri segélykeret megemelését és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester segélykeretét 200.000,-Ft-

tal emelje meg. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

        4./ Napirend: Rácz Andor pótlék törlés kérése 

 

Juhász István polgármester 

Rácz Andor azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy engedjük el a gépjármű adó 

pótlékot, ami 114 eFt. A gépjármű adót befizette, csak a pótlékot kéri elengedni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom engedjük el a pótlékot, az adót befizette. 

 

Gémes Virág biz. tag 

Egyetértek, engedjük el a pótlékot. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy elengedjük a pótlék 

megfizetését. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

68/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Rácz Andor 3032 Apc, Orgona út 26.sz. alatti lakos, egyéni 

vállalkozó pótlék törlése iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Rácz Andor egyéni vállalkozó részére 

engedje el a 114.408,-Ft, /azaz egyszáztizennégyezer-négyszáznyolc forint/ gépjármű adó 

pótlék megfizetését.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

 

      5./ Napirend: Eszközkezelőtől ingatlan átvételének lehetősége 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Van egy olyan lehetőség, hogy az eszközkezelőnek átadott ingatlanokat az állam ingyenesen 

átadhatja az önkormányzatnak, ha azt az önkormányzat kéri.  

Foglalkozzunk-e ezzel a kérdéssel, részt vegyünk-e az ingatlanok állapotfelmérésén és kérjük-

e ingyenesen ezeket az ingatlanokat.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Véleményem szerint érdemes vele foglalkozni és részt venni ilyen állapotfelmérésen, ez egy 

lehetőség az önkormányzat számára. 

 

Juhász István polgármester 

Érdemes lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert lehet olyan lakás a községben, amit 

érdemes lenne átvenni az eszközkezelőtől.  

 

Halmai László alpolgármester 

Érdemes utánanézni ennek a lehetőségnek, és kimenni az ingatlanokhoz, amikor az 

állapotfelmérést végzi az eszközkezelő. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom foglalkozzunk a témával. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

69/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az eszközkezelőtől ingatlan átvételének lehetőségét és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy foglalkozzon a témával, folyamatosan 

kísérje figyelemmel az eszközkezelőnek átadott ingatlanokat. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

 

 

      6./ Napirend: 70 éven felülieknek karácsonyi csomag 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A 70 éven felüliek karácsonyi csomagjára 595 eFt-tot különítettünk el, 341 főről van szó. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Kértünk árajánlatokat és a Forest Kft. adta a legkedvezőbbet, ha a testület kiegészítené 87 eFt-

tal az elkülönített összeget, akkor fejenként 2000,-Ft-os csomagot tudnánk összeállítani a 70 

éven felülieknek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom egészítsük ki 87 eFt-tal az elkülönített összeget, aki ezzel egyetért kérem 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

70/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a községben élő 70 éven felüliek részére karácsonyi csomag 

ajándékozásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy  2000,-Ft/fő (341 fő) összeget határozzon 

meg a községben élő 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomag összeállítására. Az erre a 

célra elkülönített összeghez (595.000,-Ft) plusz 87.000,-Ft-tot biztosítson az önkormányzat. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 
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       7./ Napirend: Dolgozók karácsonyi juttatása 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom, hogy nettó 30 eFt és nettó 40 eFt-os Erzsébet utalványt kapjanak a dolgozók, ill. a 

vezetők karácsonyra. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

45 főt érint, 2.100 eFt lenne a javaslat szerint 

 

Juhász István polgármester 

Én nem tennék különbséget, kapjon mindenki egységesen, tavaly az én pénzemből tettünk át a 

vezetőknek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A vezetőknek a felelőssége nagyobb, azért kapjanak többet, és 5 fő vezetőről van szó. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A vezetők többet is keresnek, mint a dolgozók, legyen egységes mindenkinek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a dolgozók 30 eFt/fő, a 

vezetők 40 eFt/fő karácsonyi juttatásban részesüljenek, aki év közben jött, az természetesen 

időarányosan kapjon (összesen 45 fő). 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

71/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatását és az 

alábbiakat javasolják a testületnek: 

A képviselő-testület 45 fő dolgozót - Erzsébet utalvány formájában -  karácsonyi juttatásban 

részesítsen, 38 fő részére 30.000,-Ft/fő, 2 fő év közbeni belépők 15.000,-Ft/fő, 5 fő vezető 

részére 40.000,-Ft/fő összegben. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

  

 

        8./ Napirend:  Egyebek 
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Susán Norbert kérelme 
 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Susán Norbert 3032 Apc, Ady Endre út 22.sz. alatti lakos őstermelő azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy részére az „Apci Méz”, valamint „Apci Gyertya” esetében Apc 

településnév használatát az általa előállított és értékesített termékeken.  

 

Juhász István polgármester 

Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

72/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Susán Norbert 3032 Apc, Ady Endre út 22.sz. alatti lakos 

kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy Susán Norbert őstermelő részére engedélyezze az 

„Apci Méz”, valamint „Apci Gyertya” kifejezések esetében Apc településnév használatát az 

általa előállított és értékesített termékeken 2015. december 1-től. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

 

Szociális társulásból kilépés 

Juhász István polgármester 

A szociális társulásból javasolom lépjünk ki, mivel csak az anyatejjel vagyunk benne és úgy 

néz ki, hogy jövőre meg is fog szűnni a társulás. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom lépjünk ki a társulásból, nincs értelme a tagságnak. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

73/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Szociális Társulásból való kilépés lehetőségét és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2016. január 1-től lépjen ki a Szociális 

Társulásból. 
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Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

 

 

Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 

gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében célszerű lenne Települési 

Értéktár Bizottság létrehozása, minimum 3 fős tagsággal.  Pl. helyi hungarikum lehetne az 

apci kolbász, a „Széleskő”, stb., ezek bekerülhetnének az értéktárba. Pályázatokon is részt 

tudnánk venni.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Alakuljon meg a bizottság, célszerű lenne létrehozni. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Örülnék egy ilyen bizottságnak, szívesen lennék a tagja. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásával. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

74/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Települési Értéktár Bizottság létrehozását és az alábbi 

határozatot hozzák:  

A bizottság javasolja a testületnek, hogy hozzon létre Települési Értéktár Bizottságot a 

települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 

gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 
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Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat működése 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítést 2016-tól összevonják, lehet 

társulásban végezni, összevonni, stb. November 30-ig kell döntést hozni a testületnek, hogy 

kívánja ellátni ezt a feladatot.  

Javasolom, hogy összevonva a két feladatot 1 képesítéssel rendelkező személy lássa el, 

Kiszelné Hanka Marianna.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom fogadjuk el, hogy összevonva, 1 személy lássa el a családsegítés és gyermekjóléti 

feladatokat, Kiszelné Hanka Marianna személyében.  

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

75/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat által kötelezően ellátandó családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatai ellátásának módját és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1. napjától család- és gyermekjóléti 

szolgálat formájában az Apc Községi Bölcsőde (3032 Apc, Erzsébet tér 3.) önkormányzati 

intézmény keretében lássa el, Kiszelné Hanka Marianna foglalkoztatásával. 

Megbízzák a biz. elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Apc-Petőfibánya közötti út tehermentesítésére - vételi jog 

 

Juhász István polgármester 

Javasolom, hogy a 030-as hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan önkormányzati 

tulajdoni hányadára a Versendkő Kft. részére vételi jogot alapítsunk 1 millió Ft-os vételárért 

abban az esetben, ha az Apc-Petőfibánya közötti út Petőfibánya felé eső szakaszának 

aszfaltozása megtörténik. 

Készült egy alapító szerződés, felolvasnám. /A szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke 

Javasolom adjuk el az utat, ha az aszfaltozás megtörténik, akkor lesz vételi jog, az 1 millió Ft-

os vételárral egyetértek. 

 

 



-        - 

 

 

 

Gémes Virág biz. tag 

Javasolom menjünk bele, de az utat csinálja meg. 

 

Mészáros Józsefné bizottsági tag megérkezett az ülésre 15,45 órakor 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy adjuk el a 030-as hrsz.-ú utat 1 

millió Ft-os vételárért, de csak akkor írjuk alá, ha az aszfaltozás megtörténik az Apc-

Petőfibánya közötti úton. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

76/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az apci 030 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 

önkormányzati tulajdoni hányadára vételi jogot alapításának lehetőségét és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az apci 030 hrsz-ú osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlan 814/41685 tulajdoni hányadára, mely Apc Községi Önkormányzat 

tulajdonát képezi, vételi jogot alapítson a Versendkő Kft. részére 1.000.000,- Ft, azaz 

Egymillió forint opciós vételárért.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Szennyvízberuházás lezárás a K & H Banknál 

 

Juhász István polgármester 

Javasolom, hogy a szennyvízberuházást zárjuk le, a K & H Banknál vezetett számlákat 

szüntessük meg, mert nagyon sokat levon a bank. Nyissunk mi egy számlát, ahova még 

fizetheti a lakosság az elmaradásokat.  

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

44 millió Ft-ról indult a szennyvízszámla, negyedévente van elszámolás és jelenleg 41 millió 

Ft van rajta, ennyit vont le a bank.   

Ha a testület elkülönítene 5 millió Ft-tot, ez az összeg elég lenne arra, hogy a bankkal teljesen 

le tudnánk zárni a számlákat. A takaréknál nyitnánk egy számlát és a lakosság részéről a 

tartozásokat erre a számlára be tudnák fizetni.  

 

 

 

 



-         - 

 

 

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke 

A lényeg a szennyvízberuházás lezárása, a számlák megszüntetése.  

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a testület kezdeményezze a     

K & H Banknál vezetett szennyvízszámlák megszüntetését. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

77/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a szennyvízberuházás K & H Banknál vezetett számlái 

lezárásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a K & H Banknál vezetett 

szennyvíz beruházási számlák megszüntetését. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a tartalékalapból 5 millió Ft-

tot biztosítson a testület a K & H Bankkal történő elszámolásra.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

78/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a szennyvízberuházás K & H Banknál történő lezárásának 

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tartalék terhére 5 millió Ft-tot 

különítsenek el a szennyvízberuházás lezárására. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Bizottság 2016. évi munkaterve 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Összeállítottuk a 2016. évi bizottsági munkatervet, a kötelező napirendek szerepelnek benne, 

de az egyebekben minden felmerülő témát meg tudunk tárgyalni.  

Van-e kérdés, észrevétel a munkatervvel kapcsolatban. 



-       -      

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 

bizottság 2016. évi munkatervével. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

79/2015.(XI.24.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a bizottság 2016. évi munkatervét és azt a jegyzőkönyvhöz 

mellékelt formában elfogadják.  

 

 

Juhász István polgármester 

A hivatali tetőcserére sajnos nem jött a vállalkozó, többször ígérte,visszavonjuk a megbízást ? 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Vissza kell vonni a megbízást és jövőre újra árajánlatot kérni. 

A „Szeretetmenü”-vel kapcsolatban megkerestek, hogy nem tudják osztani télen. 

 

Juhász István polgármester 

Beszéltem velük, meg lesz oldva az ételosztás télen is, de ha gond van miért nem nekem 

szólnak. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A csatorna-beruházással kapcsolatban a Swietelsky Kft. képviselői nem jöttek hozzám a 

kárfelmérést elvégezni, mivel a gépi munkák végzése közben végigrepedt a házam fala.  

 

Juhász István polgármester 

A belső bekötésekre nem vállal garanciát a Swietelsky Kft. Voltunk kint és a repedések a 

falon nem a beruházás során keletkeztek, ezt mondta a szakember, de rákérdezünk. 

 

Varga János biz. tag 

Szarvasgede és Jobbágyi fele tele vannak szeméttel az árkok, én gépet tudok biztosítani az 

összegyűjtéshez.  

 

Juhász István polgármester 

Összeszedjük, máskor is összeszedtük, de az árkok a KÖZÚT-hoz tartoznak. 

A szociális tűzifa megérkezett, jó lenne a kérelmeket minél előbb tárgyalni. 

 

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

és az ülést 16,10 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

                 Klajzsovics Ferenc 

             biz. elnöke 


