
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2016.02.03-án 13,30 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   rendkívüli Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság  

   üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend:   1./ Apc Községi Önkormányzat 2016-os költségvetése 

              2./ Alpolgármester tiszteletdíja 

                     3./ AMAZON SE kérelme 

                     4./ Házi riasztó rendszer 

                     5./ 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: Apc Községi Önkormányzat 2016-os költségvetése 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Mindenki megkapta az anyagot. 

A helyi iparűzési adó 20 millió Ft-tal több, mint az előző évi tervezett, a normatív támogatás 

sajnos évről-évre kevesebb.  

A bevételek adottak, javasolom a kiadásokon menjünk végig tételesen. 

A bér, bért terhelő járulékok át lettek nézve, ezek jó adatok. Az előző évi adatok voltak a 

bázis adatok, így állt össze a költségvetés. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Szeretnék minden egyes pontnál tájékoztatást kapni a tavalyi adatokhoz mért különbségekről, 

miből adódnak.  

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A kiadási táblában fel van tüntetve, ahol 2015. évi adat lett rögzítve. 

 

A könyvtár dologi kiadásihoz 300 eFt lett könyvvásárlásra betervezve. 

 

 

Juhász István polgármester 

Pl. a tornacsarnoknál a gondnok elment nyugdíjba, 2 hónap a felmondási idő, jön az új 

dolgozó és az ő bére is benne van. Az ÖNO és bölcsőde vezető is megy nyugdíjba és jön az új 

dolgozó.  

 

Jancsó István biz. tag 

A Művelődési Ház és Könyvtárnál kevesebb a bér, mint tavaly, miért ? 
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Juhász István polgármester 

Süvegesné nyugdíjba ment, magasabb volt a bére, mint Klárinak, plusz a jubileumi jutalom. 

 

Jancsó István biz. tag 

A tornacsarnoknál, miért volt ilyen magas Nagy Ottó bére, kell-e egyáltalán alkalmazni 

gondnokot, vagy esetleg 4 órában is lehetne alkalmazni. 

Régen egyáltalán nem volt gondnok a csarnokban. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Megváltozott munkaképességű dolgozót fogunk alkalmazni a tornacsarnok gondnokaként, az 

államnak így nem kell befizetni 964 eFt rehabilitációs hozzájárulást, majdnem nullára hozzuk 

ki így a csarnokhoz tartozó bérköltséget.  

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása minden évben téma, 25 főként kell 1 főt 

alkalmazni, Radics István és Varga Gyuláné volt alkalmazva eddig. Ha nem alkalmazunk 

megváltozott munkaképességű dolgozót, akkor legalább 2 főre be kell fizetni az 

önkormányzatnak a rehabilitációs hozzájárulást.  

Véleményem szerint kell, hogy legyen gazdája a csarnoknak, sok az edzés, tornaóra, stb 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Ha megváltozott munkaképességű dolgozó lesz alkalmazva, ennek semmi akadálya, de ezt mi 

nem tudtuk. 

 

Jancsó István biz. tag 

Ha megváltozott munkaképességű dolgozó lesz felvéve, ez így teljesen rendben van. 

 

Juhász István polgármester 

Létszámot csökkenthetünk, de kell hogy legyen gazdája a csarnoknak, hétvégén is vannak 

edzések. Éves szinten 400 eFt pluszt jelent az önkormányzatnak egy megváltozott 

munkaképességű dolgozó alkalmazása. 

 

Varga János biz. tag 

A szabad edzőudvart megcsinálta az egyház, de nincs gazdája, esetleg oda is lehetne a 

gondnokot alkalmazni. 

 

Juhász István polgármestert 

Ez nem az én kompetenciám, az egyházzal kell egyeztetni. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Az óvodánál a vezető és a helyettese nyugdíjba megy, 4 hónap felmentési bér illeti meg őket. 

Július 1-jétől az egyik dajka is nyugdíjas lesz és ő jubileumi jutalmas is. Mindhárom dolgozó 

bére egész évre van tervezve, így lesz megtakarítás, mivel az új dolgozók besorolási bére 

feltehetően alacsonyabb. 

 

Juhász István polgármester 

Picit túlterveztünk mindent, nehogy gond legyen később, de ez nem azt jelenti, hogy el fogjuk 

költeni. 
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dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A bölcsőde és gondozási központ vezető is nyugdíjba megy, 4 hónap a felmentési idő és  

jubileumi jutalomra jogosult. Az új vezető- a tervek szerint - április 15-én kezd, itt átfedés van 

a bérben. 

 

Jancsó István biz. tag 

A bér magasabb mindkét helyen, az ÖNO-nál és a bölcsinél is.  

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A jubileumi jutalom, az átfedés a „régi”és az „új” vezetőnél - bér, szociális ágazati és 

szociális kiegészítő pótlék erre az időszakra duplázva – soros előrelépések, ezek mind 

megemelik a bért.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Benusné Esztike mindkét intézmény vezetői feladatait ellátta, az új dolgozó is el fogja látni ? 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Amennyiben találunk megfelelő személyt, igen. 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Kiszelné Hanka Marianna szerepel itt, a dologiban 

telefonköltség, buszköltség, stb. 

 

Anya- és Csecsemővédelem – a védőnő - munkábajárás, telefon költség, stb. 

 

Város és községgazdálkodás – a 3 fő karbantartó 

 

Igazgatási tevékenység – a pénzügyes bére az előző évi bérrel van betervezve. Kiírásra került 

a pályázat, de ennyi pénzért nem találunk vezetőt. A szociális és gyámügyi ügyintéző is 

nyugdíjba ment, nem lesz annyi a bér, mint tavaly. 

 

Képviselők, biz.-i tagok tiszteletdíja – alpolgármester úr behozta a nyilatkozatát, hogy lemond 

a tiszteletdíja egy részéről, (bruttó 157 eFt-ból bruttó 73 eFt-ról) így lett tervezve a 

költségvetés. 

 

Gémes Virág biz. tag 

Mi az egyéb kötelező kiadás ? 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A költségtérítés. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom maradjanak a tavalyi tiszteletdíj összegek, ne változtassunk. Fogadjuk el az 

alpolgármester úr nyilatkozatát. 

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 

 

6/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a képviselői tiszteletdíjakat és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság nem javasolja a tiszteletdíjak emelését, maradjanak a 2015. évi összegek. 

A bizottság tagjai tudomásul veszik Halmai László alpolgármester úr nyilatkozatát a 

tiszteletdíja egy részének lemondásáról, miszerint bruttó 157 eFt-ból bruttó 73 eFt-ról lemond.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Jancsó István biz. tag 

Temetőfenntartás – a dologi kiadás mit takar ? 

 

Juhász István polgármester 

Kerti csapokat szeretnénk kihelyezni, az utakat jó lenne leaszfaltozni, de erre pályázni 

szeretnénk, a keresztet jó lenne áthelyezni másik helyre, mert akadályozza a közlekedést, 

padokat is szeretnénk kitenni, ezeket terveztük a dologi kiadásba.  

 

Parkgondozás – Radics István nyugdíjba ment, szeretnék valakit a helyére, nem szeretném ezt 

az álláshelyet megszüntetni. A dologi kiadásba üzemanyag, damil, kesztyű, szerszámok, stb. 

szerepelnek. 

 

Közterületek parkosítása – virágosítást szeretnék a községben, régi tervem. 

 

Varga János biz. tag 

A bekötő úton szép fasor volt, jó lenne ültetni megint. 

 

Juhász István polgármester 

Tervben van, de nem a miénk az út, hanem a Magyar Államé. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Áthúzódó közfoglalkoztatás – két élő hatósági szerződésünk van, az egyik csoport 02.28-ig, a 

másik csoport 06.30-ig, ezek benne vannak a költségvetésben. Folyamatosan 10 fővel 

terveztük a közmunkások létszámát, 85 %-os támogatottsággal. 

 

Juhász István polgármester 

Közvilágítás – 100 eFt a hálózat fenntartási díj,  el lett indítva a trafóállomások  külön mérése. 

 

Lakásgazdálkodás – az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban lesznek kiadásaink, pl. az 

Erzsébet tér 9.sz. alatti ingatlanokba tervezzük bevezetni a vizet.  
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Körömi Kázmér biz. tag 

A Fő út 41.sz. alatti volt jegyzői lakásunkat is jó lenne felújítani, az egy jó állapotú lakás. 

 

Juhász István polgármester 

Ha hozzá akarunk fogni, arra kellene terveznünk  1-2 millió Ft-tot.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Meglátjuk mennyi pénzünk marad, és akkor ötletelhetünk, mit csinálunk meg ebben az évben. 

Írjunk egy listát, sürgősségi sorrendet állítsunk fel. 

 

Juhász István polgármester 

Síkosság mentesítés – 180 eFt ment el eddig a síkosság mentesítésre. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Maradjon az 1 millió Ft a síkosság mentesítésre, ne változtassunk. 

 

Juhász István polgármester 

Apci újság megjelentetés – tavaly 3-szor jelent meg az újság, akkor jelenjen meg helyi újság, 

ha értelme van, megfelelő mennyiségi anyag gyűlik össze. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Ha valakinek kiszökik a kutyája, akkor 95 eFt-ba kerül, hogy visszakapja, ez igaz ? 

 

Juhász István polgármester 

Ez így nem igaz. Ha be van chipelve, akkor az ebrendész felhívja a gazdát és ha ő bemutatja 

az oltási könyvét és kifizeti a tartást, akkor visszakapja a kutyát. A gazdának a felelőssége, 

hogy ne legyen kint, ne szökjön ki a kutya.  

 

Hivatali riasztó -  elavult a riasztórendszerünk, az informatikai rendszer felújítására is kérünk 

árajánlatot, ez csak egy betervezett összeg.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Jó ez így, maradjon az 1 millió Ft-os összeg. 

 

Juhász István polgármester 

Rendezvények – én javasoltam, hogy emeljük fel 2.500 eFt-ra, mert nagyon drága minden. 

 

Árok utcai árok rekultivációja – ez egy keret összeg, ebben benne van pl., hogy az ÖCO 

Partner Kft. végzi a vízminta vételt, ami 145 eFt + ÁFA. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A civil szervezetek támogatását javasolom szavazzuk meg egyenként. 

ATE támogatás 1.200 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

7/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy az ATE-t 1.200.000,-Ft-tal támogassa az 

önkormányzat 2016-ban.  

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Polgárőrök támogatása: 400 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

8/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Polgárőr Egyesületet 400.000,-Ft-tal 

támogassa az önkormányzat 2016-ban.  

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Bányász Szakszervezet támogatása: 250 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

9/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Bányász Szakszervezetet 250.000,-Ft-tal 

támogassa az önkormányzat 2016-ban.  

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

AMAZON SE támogatása: 100 eFt a 2015. évi összeg és plusz 200 eFt-ra lenne szükségük 

pályázathoz. Javasolom kapják meg a 300 eFt-os támogatást. Van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

10/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy az AMAZON SE-t 300.000,-Ft-tal támogassa 

az önkormányzat 2016-ban (100 eFt támogatás + 200 eFt pályázathoz). 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Lövészklub támogatása: 150 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

11/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Lövészklubot 150.000,-Ft-tal támogassa az 

önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Galambász Egyesület támogatása: 50 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

12/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Galambász Egyesületet 50.000,-Ft-tal 

támogassa az önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Közösen Apcért Egyesület támogatása: 200 eFt a 2015. évi összeg, van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

13/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Közösen Apcért Egyesületet 200.000,-Ft-tal 

támogassa az önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Juhász István polgármester 

Nem értem a Közösen Apcért Egyesület vezetőjét, civil kerekasztalt hoztunk létre, amiben 

tudtam segítettem, többször beszélgettünk és mégis folyamatosan támad bennünket, a 

polgármestert és a testületet is, valótlan dolgokat ír, állít az interneten. 

Tájékoztatásul mondtam el. 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Művelődési ház kiscsoport támogatása – makettezők:  50 eFt támogatás + 70 eFt a nyáron 

ismét megrendezésre kerülő makett versenyre, így ők most 120 eFt-tot kapnának.  Van-e más 

javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

14/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a művelődési ház kiscsoportjaként 

tevékenykedő Makettezők Klubját 120.000,-Ft-tal (50 eFt támogatás, 70 eFt az apci makett 

verseny megrendezéséhez) támogassa az önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
 

Mészáros Józsefné biz. tag 

A Szabadidő Klub nincs benne a listában, javasolom őket is vegyük bele a művelődési ház 

kiscsoportjaként, tavaly is kaptak, javasolok 50 eFt támogatást. 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Művelődési ház kiscsoport támogatása – Szabadidő Klub 50 eFt támogatás, tavaly is ennyit 

kaptak.  Van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

15/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a művelődési ház kiscsoportjaként 

tevékenykedő Szabadidő Klubot 50.000,-Ft-tal  támogassa az önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
 

 

Szalay Erzsébet biz. tag 

Javasolom, hogy a Magyar Rákellenes Liga Apci Alapszervezetének támogatását emeljük 

meg 150 eFt-ra, évek óta 100 eFt-tot kaptak, nagy létszámú a tagságuk. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Magyar Rákellenes Liga Apci Alapszervezetének támogatása: 150 eFt-ra emeljük meg a 

támogatásukat, ez a javaslat hangzott el.  Van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

16/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Magyar Rákellenes Liga Apci 

Alapszervezetét 150.000,-Ft-tal  támogassa az önkormányzat 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

  

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Központi Konyha – a tervek szerint az élelmezésvezető helyett nem lesz senki felvéve, 

átmenetileg egy érettségizett fogja ellátni a feladatokat megbízottként. 

 

Varga János biz. tag 

Mennyit fizetünk rá a konyhára ? 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Az állami támogatás közel 11 millió Ft és durván 41 millió Ft a konyha összes kiadása ) bér, 

járulék, kötelező, nyersanyag, rezsi… 

 

Juhász István polgármester 

Nagyon magas a rezsiköltség a konyhánál, az élelmiszer. Az egészet át kell világítani, ezt az 

óriási veszteséget hogyan tudnánk csökkenteni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Gyerekétkeztetés – az egyház kifizeti nekünk az étkeztetést, anyagárba adjuk az ételt az 

egyháznak, ezt is át kellene nézni. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Bezárt hulladéklerakó költsége – 5 település fizeti a 100 eFt-tot. 
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Juhász István polgármester 

Út és járdafelújítás – valószínűleg lesznek rá pályázatok, maradjon a 10 millió Ft a 

költségvetésben erre a szakfeladatra. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

A bizottsági segélykeretre keveslem az 1 miliió Ft-tot, javasolom emeljük meg, javasolom 

1.200 eFt-ra és a polgármester segélykeretét 600 eFt-ra javasolom felemelni.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Rendkívüli szociális segély (bizottsági) –  1.200 eFt-ra emeljük meg. Van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

17/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Rendkívüli szociális segélykeretet 

(bizottsági)  a képviselő-testület emelje fel 1.200.000,-Ft-ra 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Rendkívüli szociális segély (polgármester) –  600 eFt-ra emeljük meg. Van-e más javaslat. 

Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

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

 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

18/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan javasolják, hogy a Rendkívüli szociális segélykeretet 

(polgármesteri)  a képviselő-testület emelje fel 600.000,-Ft-ra 2016-ban. 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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Juhász István polgármester 

Tornacsarnok héjazat felújítás – a 3 millió Ft tervezet, árajánlatot kérünk rá, nem tudjuk 

mennyibe fog kerülni. 

 

Iskola felújítások – az átjáró folyosó teteje beázik 

 

Garázsépítés – az iskola oldalában lévő garázst tervezzük felújítani 

 

Szalay Erzsébet biz. tag 

Nem tartom igazságosnak, hogy a testület csak 1 céget támogat, van még sok cég a 

CSABAcast mellett a faluban. Fel vagyok háborodva, ha ennyi pénzt odaadunk támogatásként 

(20 millió Ft) én ezt a pontot nem fogadom el. Milyen munkahelymegtartás az, hogy egyik 

helyről átteszem a másik helyre a telephelyet. 

 

Juhász István polgármester 

Ez egy hosszú tárgyalások folyamatának vége, ha nem engedünk a CSABAcast elvitte volna 

az egész céget Szurdokpüspökire. Szabott összeg, az iparűzési adó növekményéből megy ki a 

támogatás. Minden évben 20 millió Ft, összesen 60 millió Ft. 3 év után lesz emelkedés. Ez 

volt az egyedüli kedvezmény a testület részéről.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Akárhová mennek az országban, ingyen adnak telket az önkormányzatok, ha beruházást akar, 

ezt mi alaposan végigjártuk, ez egy kényszer volt, hogy itt maradjon Apcon a CSABAcast. Ha 

van növekmény kap vissza, ha nincs nem kap vissza.  

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Van igazsága mindenkinek. A többi cég felé is kellene valami kedvezményt adni.  

 

Juhász István polgármester 

Településrendezési terv – 2018-ig el kell készíteni mindenkinek a digitális tervet, nem biztos, 

hogy elkezdjük az idén. 

 

Romos épületek – több ilyen épületünk van, a Háromkereszt u, József u. vége és egyre több 

lesz. 

 

Közvilágítás bővítése – „Bagolyvárhoz” oszlop és lámpatest 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Karácsonyi fények – a Rákóczi úton meg kell oldani, mert nem volt közvilágítás, ha a 

karácsonyi fények világítottak, sokan panaszkodtak. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az elhangzott javaslatokkal módosítva a működési kiadás 311.592 eFt. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – 1 tartózkodás, 6 mellette szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

19/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyetértenek az önkormányzat 2016. évi működési kiadásával, a 

311.592.000,-Ft összeggel.   

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Emeljük az étkeztetést, vagy ne ? 

Felül kell vizsgálni, teljes átvilágítást végezni az étkeztetésnél, az egyház mennyit fizetett, stb. 

Javasolom szeptembertől emeljünk, akkor térjünk vissza a kérdésre. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Úgyis veszteséges lesz az étkeztetés, mert nagyon sok az ingyen étkező. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 2016. évi költségvetésünket 

az alábbi fő számokkal javasoljuk elfogadni: 

 

Bevételek főösszege:       365.402 eFt 

Működési, fenntartási, karbantartási kiadások összege: 281.992 eFt 

Felhalmozott kiadási előirányzat:      29.600 eFt 

Tartalék:         53.810 eFt 

  

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

BIZOTTSÁG 

 

20/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan egyetértenek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

főszámaival: 

Bevételek főösszege:       365.402 eFt 

Működési, fenntartási, karbantartási kiadások összege: 281.992 eFt 

Felhalmozott kiadási előirányzat:      29.600 eFt 

Tartalék:         53.810 eFt 

 

Megbízzák a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A 2. napirendi pontot /alpolgármester tiszteletdíja/ és 3. napirendi pontot / AMAZON SE 

kérelme/ a költségvetés tárgyalásán belül már megtárgyaltuk, döntöttünk. 

 

     4./ Napirend: Házi riasztó rendszer 

 

Juhász István polgármester 

Sok az idős ember a faluban, lehetne egy riasztórendszert telepíteni, fel kellene mérni hogy 

milyen igény lenne rá, mennyien igényelnék. 40 eFt-ba kerülne 1 lakás bekötése a rendszerbe, 

a felét fizetné az önkormányzat, a felét a lakó.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Jó ötlet, el kell mondani a lakóknak ezt a lehetőséget. Bárki kérheti, hogy rá szeretne 

csatlakozni a rendszerre.  

 

Juhász István polgármester 

Igen, bárki kérheti. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A rendszernek fenntartási díja van, havi díja házanként, kiszállási díj, stb. erre rá kell szánni 

egy komoly összeget, ha kiépíttetjük. Fel kell mérni az igényeket. 

 

Halmai László alpolgármester 

40 eFt a központ létesítése, 6 hónapig nem kér díjat a szolgáltató, utána 2.500,-Ft/hó. 
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     5./ Napirend: Egyebek 

 

Szalay Erzsébet biz. tag 

Üveghulladék gyűjtésére mikor lesz lehetőség ? 

 

Juhász István polgármester 

Pénzért vinnék el az üveget, talán most lesz változás ez ügyben és elszállítják ingyen az 

üveget. 

 

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

és az ülést 16,00 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

 

        Klajzsovics Ferenc 

              biz. elnöke 

 

  

 

 

 

 

 

 


