J E G Y ZŐ K Ö N Y V

Készült: 2016.04.26-án 10,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Szalay Erzsébet biz. tag jelezte távolmaradását
Napirend:
1. Jobbik Magyarország Apci Szervezetének kérése helységnév tábla székely
rovásírással történő kihelyezésére
2. Lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló
rendelet
3. Háromoldalú megállapodás (CSABAcast Kft.-MÁV Zrt.-Önkormányzat) az „Ipari
Park” víz- és szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására
4. Konzorciumi megállapodás az Egri Főegyházmegyével templomfelújításra
5. Informatikai biztonsági rendszer kiépítése
6. MLSZ – Pályaépítési program
7. Cafetéria szabályozása
8. Susán-Fáczán Zsuzsanna kérelme Településrendezési Tervtől való eltérés
engedélyezésére
9. Lukácsné Sipkó Gabriella kérelme védőnői feladatok vállalkozási formában történő
ellátására
10. Apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”, önkormányzati tulajdonban lévő
hányadának használatba adása
11. 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: Jobbik Magyarország Apci Szervezetének kérése helységnév tábla székely
rovásírással történő kihelyezésére
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Megkérem polgármester urat a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a bizottságot.

-

26

-

Juhász István polgármester
A JOBBIK Apci Alapszervezet 2 kéréssel fordul a képviselő-testülethez, az első fűzfa ültetése
a Trianoni emlékműhöz (Bethlen G .- Összekötő u. kereszteződésénél) a második egy
székely-magyar rovásos helységnévtábla kihelyezése. Ha a KÖZÚT engedélyezi külterületen
a kihelyezést és a feltételeknek megfelel, akkor kihelyezhetik, nekünk nincs beleszólásunk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Volt már ilyen jellegű kérés felénk, nem támogattuk, egyetértek, nem látom értelmét a
rovásírásos helységnévtáblának. A fűzfa ültetéssel egyetértek.
Mészáros Józsefné biz. tag
Egyetértek, nincs szükség a rovásírásos helységnévtáblára, fűzfát ültessenek.
Körömi Kázmér képviselő
Más településen sincsenek karbantartva a rovásírásos helységnévtáblák.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy JOBBIK Magyarország Apci
Alapszervezete fűzfát ültessen a Trianoni emlékműhöz (Bethlen G .- Összekötő u.
kereszteződésénél) a székely-magyar rovásos helységnévtábla kihelyezését nem támogatjuk.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
21/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a JOBBIK Magyarország Apci Alapszervezete 2 kérését.
A fűzfa ültetést a Trianoni emlékműhöz (Bethlen G .- Összekötő u. kereszteződésénél)
támogatja a bizottság, a székely-magyar rovásos helységnévtábla kihelyezését nem támogatja
a bizottság.
Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

2./ Napirend: Lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről
szóló rendelet
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Juhász István polgármester
A járdaépítéssel kapcsolatos rendeletről már beszéltünk, bekértem az árakat, de azok
folyamatosan változnak, ezért javasolom, hogy 1800,-Ft/m2 ár megfelelne.
Körömi Kázmér biz. tag
Jó az 1800,-Ft/m2, egyetértek.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
Megfelelő az 1800,-Ft/m2 ár, a benyújtott kérelmekben a pénzügyi bizottság döntsön.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
22/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak
egyes feltételeiről szóló rendelet tervezetet és javasolja a testületnek elfogadásra azzal a
kiegészítéssel, hogy a 3.§ (4) bekezdésében a támogatás mértéke bruttó 1800,-Ft/m2 legyen. A
kérelmeket folyamatosan nyújthatják be a lakosok és a pénzügyi bizottság dönt a kérelmek
ügyében.
Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

3./ Napirend: Háromoldalú megállapodás (CSABAcast Kft.-MÁV Zrt.-Önkormányzat)
az „Ipari Park” víz- és szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény
megvalósítására
Juhász István polgármester
A CSABAcast-MÁV-Önkormányzat az „Ipari Park” víz- és szennyvízellátását biztosító
vízilétesítmény megvalósítására háromoldalú megállapodást kell kötni. A CSABAcast
megépíti, ha átadásra kerül a mi vagyonunkat gyarapítja, átkerül az önkormányzat tulajdonába
és bérli tőlünk a Vízmű, ő kezeli. A megállapodásra azért van szükség, hogy a vasút alatt át
lehessen fúrni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom írjuk alá a megállapodást.
Van-e más észrevétel, javaslat.
Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a megállapodás
aláírásával.
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A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
23/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a CSABAcast-MÁV-Önkormányzat az „Ipari Park” vízés szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására kötendő háromoldalú
megállapodást és javasolja a testületnek a megállapodás aláírását.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
4./ Napirend: Konzorciumi megállapodás az Egri Főegyházmegyével templomfelújításra
Juhász István polgármester
Templom felújítására az egyház szeretne pályázni, a közbeszerzés költsége terhelné az
önkormányzatot, ami 300-400 eFt között lenne. Az egyházzal konzorciumi megállapodást
kellene kötni. Javasolom fizessük ki a közbeszerzés költségét.
Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek, menjen a felújítás.
Jancsó István képviselő
Külső, vagy belső felújítás.
Juhász István polgármester
Külső, belső felújítás, de tervezési folyamatban van, az idén nem indul a felújítás.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom határozzunk meg egy keretet beruházások közbeszerzési költségeire, 500.000,-Fttot javasolnék.
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
24/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a templomfelújításra konzorciumi megállapodás megkötését
az Egri Főegyházmegyével és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 500.000,-Ft-os keretösszeget határozzon
meg az apci római katolikus templom felújításához kapcsolódó közbeszerzési költségek
fedezésére.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

5./ Napirend: Informatikai biztonsági rendszer kiépítése
Juhász István polgármester
Kötelező lesz az ASP program használata az önkormányzatoknál, ehhez szükség van
informatikai biztonsági rendszer kiépítésére. A BM rendeletben meghatározott
Információbiztonsági Rendszer kiépítését nettó 350.000,-Ft megbízási díj ellenében vállalja
egy budapesti cég. 1290 önkormányzatnál lesz ez bevezetve. 1 millió Ft van félretéve a
költségvetésben informatikai fejlesztésre, ebből az összegből tudnánk fedezni az információs
rendszer kiépítését.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom végeztessük el az informatikai biztonsági rendszer kiépítését. A költségvetésben
erre a célra tervezett 1 millió Ft-ból fizessük ki a 350 eFt + ÁFA megbízási díjat.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
25/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a hivatalban Információbiztonsági Rendszer kiépítését és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy végeztesse el a polgármesteri hivatalban
Információbiztonsági Rendszer kiépítését nettó 350.000,-Ft megbízási díj ellenében, mely
összeget a költségvetésben informatika fejlesztésre tervezett 1 millió Ft-ból fedezze.
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Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

6./ Napirend:

MLSZ – Pályaépítési program

Juhász István polgármester
TAO-s pályázat keretén belül műfüves pálya építésére lehetne pályázni, 200 eFt-ra lenne most
szükség. 35 millió Ft-os a beruházás, 10 millió Ft önrész kell hozzá. Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó beadta a pályázatot, mi a vélemény pályázzunk, vagy ne.
Körömi Kázmér biz. tag
Nem támogatom a pályázat beadását, van egy szép füves pályánk, tornacsarnokunk, nincs
szükség műfüves pályára és utána nekünk kellene üzemeltetni.
Jancsó István biz. tag
Télen nem tudnánk kihasználni és nagyon sok az önerő, a fenntartása is sokba kerülne, én sem
támogatom a pályázaton való részvételt.
Mészáros Józsefné biz. tag
Nem létszükséglet nekünk egy ilyen műfüves pálya, van füves pályánk, sportcsarnokunk, nem
támogatom.
Gémes Virág képviselő
Először legyenek rendbe az útjaink, járdáink, utána legyen műfüves pálya.
Klajzsovics Ferenc pü.biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne vegyünk részt a
pályaépítési programban.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – 2 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
26/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az MLSZ által kiírt - az Országos Pályaépítési Program
keretében - pályaépítési pályázaton való részvételt és az alábbi határozatot hozzák.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne vegyen részt a pályázaton.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

7./ Napirend: Cafetéria szabályozása
Juhász István polgármester
Szakember átnézte a dolgozók besorolását, személyi anyagokat, a cafeteria nincs rendben a
közalkalmazottaknál, mert diszkrimináció, hogy aki kéri a meleg étkezést az 12 eFt-tot kap,
aki nem kéri az 8 eFt Erzsébet utalványt kap.
Fónadné Kovács Natália pü. üi.
A meleg étkezésnél kapjon mindenki egységesen 12 eFt-tot.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Január 1-től lesz változás cafeteria ügyben, de addig is meg kell oldani.
Erről már többször beszéltünk, vitatkoztunk, végiggondoltuk, mindenkinek saját döntése,
hogy igénybe veszi, vagy nem, véleményem szerint nem diszkrimináció.
Javasolom emeljük fel a meleg étkezést 12 eFt-ra, aki konyhán dolgozik kötelező legyen
igénybe venni a meleg étkezést.
Gémes Virág biz. tag
Legyen egységesen 8 eFt-os Erzsébet utalvány mindenkinek.
Juhász István polgármester
A költségvetésben minden dolgozónak be van tervezve a 8 eFt/fő/hó összegű cafeteria.
Én a konyhán dolgozóknál rögzíteném a kötelező meleg étkezés igénybevételét.
Fónadné Kovács Natália pü.üi.
Ha valaki beteg, arra a napra nem jár a cafeteria.

-

32

-

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Arányosan, ha valaki beteg, arra a napra nem jár a cafeteria, de ezt egy szabályzatban le kell
szabályozni. A jegyzőnő állítson össze egy új cafeteria szabályzatot az alábbi paraméterekkel:
Az a dolgozó, aki meleg étkezést választ, 12.500,-Ft/hó összeget, aki nem veszi igénybe a
meleg étkezést, az 8.000,-Ft/hó Erzsébet utalványban részesüljön. A konyhán dolgozóknak
kötelező legyen a meleg étkezést igénybe venni.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
27/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság javasolja a testületnek, hogy készítsen egy új cafeteria szabályozást az alábbi
paraméterekkel:
Az a dolgozó, aki meleg étkezést választ, 12.500,-Ft/hó összeget, aki nem veszi igénybe a
meleg étkezést, az 8.000,-Ft/hó Erzsébet utalványban részesüljön. A konyhán dolgozóknak
kötelező legyen a meleg étkezést igénybe venni.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
8./ Napirend: Susán-Fáczán Zsuzsanna kérelme Településrendezési Tervtől való eltérés
engedélyezésére
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Susán-Fáczán Zsuzsanna szeretne területet vásárolni a szomszéd telekből, de ehhez szükséges
egy hozzájárulás a településrendezési tervtől való eltéréshez, mivel a telek nagysága a
telekmegosztást követően 1500 m2 alá csökken. 917 m2-es terület marad a szomszédnak.
Mészáros Józsefné biz. tag
Támogatom a kérelmet, adjuk meg a hozzájárulást.
Jancsó István biz. tag
Én is támogatom a kérelmet.
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá Susán-Fáczán Zsuzsanna
területvásárlási kérelméhez, a településrendezési tervtől való eltéréshez.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
28/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Susán-Fáczán Zsuzsanna 3032 Apc, Ady Endre utca 22.
szám alatti lakos területvásárláshoz kapcsolódó kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a településrendezési tervtől
való eltérést, mely szerint az apci 864 hrsz-ú ingatlan (természetben: 3032 Apc, Petőfi Sándor
út 61.) területe - a telekmegosztást követően - a rendezési tervben legkisebb telekméretként
meghatározott 1500 m2 alá csökkenjen.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
9./ Napirend: Lukácsné Sipkó Gabriella kérelme védőnői feladatok vállalkozási
formában történő ellátására
Juhász István polgármester
A védőnő szeretne egyéni vállalkozó lenni, a védőnői feladatokat vállalkozás formájában
látná el ugyanúgy, mint a gyermekorvos, fogorvos.
Mészáros Józsefné biz. tag
Ha a feladatát ugyanúgy ellátja mint eddig, akkor végezze vállalkozás formájában.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Ha a feladatát ugyanúgy ellátja, mint eddig, akkor végezze vállalkozás formájában.
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
29/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Lukácsné Sipkó Gabriella kérelmét, a védőnői feladatok
vállalkozási formában történő ellátását és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a védőnői feladatok
vállalkozási formában történő ellátásához.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
10./ Napirend: Apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”, önkormányzati tulajdonban
lévő hányadának használatba adása
Juhász István polgármester
Csákó úr a bányatulajdonos nem nagy

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Csákó úr nem fog nekünk aszfaltozni, ez biztos. Semmit nem tesz annak irányába, hogy
aszfaltozzon, vagy kátyúzzon. Nekünk kell rendbe tenni az út másik felét, mert nagyon rossz
állapotban van. Adjunk 30 napos határidőt az aszfaltozás elvégzésére Csákó úrnak, ha nem
végzi el, akkor nem járhat az utunkon. Ha meg szeretné vásárolni a földutat, akkor fizessen
érte 20 millió Ft-tot. Amíg nem tesz le valamilyen biztosítékot, addig nem járulok hozzá
semmihez.
Halmai László alpolgármester
30 napos határidőt szabjunk a bányatulajdonosnak, hogy megcsinálja az utat, ha nem
súlykorlátozást helyezzünk ki és nem használhatja az utat.
Juhász István polgármester
30 napos határidőt szabjunk meg az aszfaltozásra, május 30. legyen a határidő. Június 1-vel
elkezdjük mi az aszfaltozást. Írunk egy levelet Csákó úrnak.
Jancsó István biz. tag
Meg kell lépni, egyetértek a javaslattal.
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy a Versendkő Kft. részére 2016. május 30ban határozza meg az aszfaltozás határidejét az Apc-Petőfibánya közötti út fennmaradó
részének leaszfaltozásában. Amennyiben nem történik meg az aszfaltozás, az önkormányzat
elvégzi a munkát és a bánya járművei nem közlekedhetnek az aszfaltos úton. A földutat tegye
alkalmassá a szállításra.
Javasolja még a bizottság, hogy 3 árajánlatot kérjünk a fennmaradó rész aszfaltozására.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
30/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”,
önkormányzati tulajdonban lévő hányadának használatba adását és az alábbi határozatot
hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2016. május 30-i határidőt határozzon meg
a Versendkő Kft. részére az Apc-Petőfibánya közötti út fennmaradó részének aszfaltozására
és kérjen 3 árajánlatot az érintett útszakasz aszfaltozására, arra az esetre, ha a Kft. határidőre
nem végezteti el az aszfaltozást.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

11./ Napirend: Egyebek
Juhász István polgármester
- Gyalogos átkelőhely – megkaptuk az engedélyt, a tervezés elindult, lesz
gyalogátkelőhely
- TAO-s pályázat - tulajdonosi hozzájárulás kellene az önkormányzat részéről a
sportpályán öltöző, vizesblokk felújításhoz (8 millió Ft-os pályázat, 30 %-os önerő)
- 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára állítsunk-e emlékművet ? Nincs ilyen
emlékmű a községben, a pályázati anyagot előkészítem.
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Körömi Kázmér biz. tag
Javasolom, hogy a képviselők a kiadványaikat ne a saját pénzből fedezzék, hanem
önkormányzati pénzből. A képviselők önálló képviselők, az Apci Hírek pedig egy egységes
helyi lap. Szeretnék több oldalas tájékoztatást kiadni a munkámról a lakosság felé és ennek a
költségeit szeretném, ha az önkormányzat fedezné.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A helyi rendeletünk szerint a testület, vagy a polgármester megbízásából végzett tevékenység
ellátása során felmerült költséget téríti meg az önkormányzat, melyet a megbízott
képviselőnek meg kell előlegeznie.
Körömi Kázmér biz. tag
Megbízhat a polgármester, vagy a képviselő-testület, de mint képviselőt a választópolgárok
bíztak meg, és én szeretném teljesíteni az ígéretemet.
Varga János biz. tag
Egységesen kell tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat munkájáról, nem külön-külön a
képviselőknek. Az Apci Hírek mellékleteként esetleg ki lehet adni a tájékoztatást.
Juhász István polgármester
Ha nem szavazza meg a testület, akkor a nyilvánossághoz fordulok, majd ők eldöntik.
100.000,-Ft-os keretet kellene meghatározni, nem nagy összeg, módosítani kellene a helyi
rendeletünket.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Én nem támogatom a rendeletmódosítást, egy képviselő, ha tájékoztatni szeretné a lakosságot,
akkor a saját költségén tegye, ez elvi kérdés, nem pénzkérdés.
Tulajdonképpen Körömi Kázmér képviselőnek határozzunk meg egy keretet ahhoz, hogy
tájékoztassa a lakosságot? Az Apci Hírek helyi újság pont ezért van.
Mészáros Józsefné biz. tag
A polgármester úr tájékoztassa a lakosságot, mert ha mindenki külön-külön tájékoztat, abból
csak káosz lesz.
Halmai László alpolgármester
Az önkormányzat tevékenységéről tájékoztatást csak a polgármester úr adhat. A képviselő a
saját munkájáról adhat tájékoztatást, de a saját költségén.
Körömi Kázmér biz. elnöke
Ragaszkodom egy keret meghatározásához.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom az ügyrendi bizottság tárgyalja meg Körömi Kázmér képviselő kérését, a helyi
rendeletünk esetleges módosítását. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
31/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták Körömi Kázmér képviselő kérelmét – képviselők részére
keret meghatározása lakossági tájékoztatók összeállítására - és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a kérést, utána a testület
döntsön.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen.
Határidő: 2016.05.26.
Felelős: biz. elnöke

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 11,35 órakor bezárja.

kmft.

Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

