J E G Y ZŐ K Ö N Y V

Készült: 2016.05.31-én 14,50 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2015. évi zárszámadás
2016. évi költségvetés módosítása
Apc közszolgálatáért emlékérem adományozása
Önkormányzati dolgozók bérrendezése
Könyvelési szolgáltatásra szerződés kötés
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. évi zárszámadás
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A 2015. évi zárszámadás elkészült, mindenki megkapta, kérem kérdezzenek.
Varga János biz. tag
Örvendetes, hogy a helyi adók ekkora összeggel növekedtek.
A tiszteletdíjak megmaradtak, akkor mitől növekedett az összeg ?
A szennyvízelvezetés végleges elszámolását hiányolom.
dr. Zsiga Szilvia jegyző
Végleges elszámolás még nincs, sok a kintlévőség, sokan fizetik még sárgacsekken a
szennyvízberuházás részleteit.
Fónadné Kovács Natália pü. üi.
A tiszteletdíjjal kapcsolatban a polgármester úr bérét is a képviselői tiszteletdíjaknál kell
elszámolni, törvényi változás miatt.
Mészáros Józsefné biz. tag
Ki kellene egészíteni, hogy képviselők tiszteletdíja és polgármester bére, mert így
egyértelműbb lenne.
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Juhász István polgármester
Jó volt a 2015. évi költségvetésünk, a 17. ponttól a betervezettnél kevesebbek a költségek,
lassan teljesen rendben lesz minden.
Jancsó István biz. tag
Az iskolai étkeztetés, a konyha veszteséges, ezzel nem lehet valamit kezdeni?
Fónadné Kovács Natália pü. üi.
Az iskolai étkezést nem lehet pontosan betervezni.
Juhász István polgármester
Hiány van a konyhán, de azon dolgozunk, hogy minden rendben legyen. Várjuk a belső
ellenőrt, hogy átnézzen mindent.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 2015. évi zárszámadással az alábbi
összegekkel:
Bevétel:
442.913 eFt
Kiadás:
371.956 eFt
Tartalék:
70.957 eFt
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
34/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzat és intézményei 2015. évi zárszámadását és
az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 2015. évi zárszámadást az alábbi
összegekkel:
Bevétel:
442.913 eFt
Kiadás:
371.956 eFt
Tartalék:
70.957 eFt
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: 2016. évi költségvetés módosítása
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
Az ebédkiszállítás díját – ami korábban hónapra volt meghatározva - az új rendszerünk nem
tudja kezelni, ezért módosítani szükséges. Bruttó 70,-Ft/alkalom, amit kalkuláltunk. A 2015.
évi tényleges tartalékot 70.957 eFt-tot tegyük át a 2016. évi költségvetés tartalékalapba.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet az alábbiakkal:
A 2015. évi tényleges tartalékot, 70.957 eFt-tot tegyük át a 2016. évi költségvetés tartalék
alapba és az ebédszállítás díja: bruttó 70,-Ft/alkalomra módosuljon a havi 1.170,-Ft + ÁFA
összeg helyett.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
35/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a 2016. évi költségvetés módosítását és az alábbi határozatot
hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a 2015. évi tényleges tartalékot, 70.957 eFt-tot tegye
át a 2016. évi költségvetés tartalék alapba és az ebédszállítás díja: bruttó 70,-Ft/alkalomra
módosuljon a havi 1.170,-Ft + ÁFA összeg helyett.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
3./ Napirend: Apc közszolgálatáért emlékérem adományozása
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A 3. napirendi pont - Apc közszolgálatáért emlékérem adományozása - tárgyalása idejére zárt
ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
ZÁRT ÜLÉS
4./ Napirend: Önkormányzati dolgozók bérrendezése
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Voltak gondok a bérekkel kapcsolatban, megpróbáljuk rendbe tenni, kérem a polgármester
urat tájékoztassa a bizottságot ezzel kapcsolatban.
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Juhász István polgármester
A dolgozók nem voltak jól besorolva, a nyelvpótlék alanyi jogon jár - angol, német és francia
nyelvek esetében -, ez sem lett figyelembe véve. 3 fő köztisztviselőnek van nyelvvizsgája. 2
évre visszamenőleg követelhetik az elmaradt bért, ez bruttó 1.105.038,-Ft. 1 fő
közalkalmazott részére felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez kiegészítő
támogatást is ki kell fizetnünk 2016. januártól visszamenőleg.
Körömi Kázmér biz. tag
Ha valaki hibázott, fizesse ki ő, ne dobjunk ki ennyi pénzt az ablakon.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Sajnos történt hiba, meg kell oldanunk. Javasolom, hogy az érintett 3 fő köztisztviselő
elmaradt bérét fizessük ki, bruttó 1.105.038,-Ft összegben, 1 fő közalkalmazott részére pedig
fizessük ki az elmaradt Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek
nevelők béréhez kiegészítő támogatást.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
37/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 3 fő köztisztviselő és 1 fő közalkalmazott elmaradt
bérének kifizetését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a 3 fő köztisztviselő részére bruttó 1.105.038,-Ft-tot elmaradt bérként
kifizet.
1 fő közalkalmazott részére 2016. januártól visszamenőleg kifizeti az elmaradt Bölcsődében
foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez kiegészítő támogatást.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
5./ Napirend: Könyvelési szolgáltatásra szerződés kötés
Juhász István polgármester
A 2015. év nincs lekönyvelve, egy cég vállalja, hogy az EPER programban lekönyvelik az
évet.
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Fónadné Kovács Natália pénz. üi.
Ez a cég felelősséget vállal a 2015. év lekönyveléséért. Olyan mennyiségű anyagot kellene
felvinni a gépre, amit nem tudunk megcsinálni és több olyan tétel van, ahol nincsenek
jogcímek amire le tudjuk könyvelni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom, hogy bízzuk meg a Fortellum Kft.-t a 2015. év könyvelésére, könyveléshez
kapcsolódó adminisztrációra, tegyük rendbe.
Szalay Erzsébet biz. tag
A 90 eFt/hó összeg, amit a cég kér a könyveléséért nem sok, jó az összeg.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy megbízzuk a Fortellum Kft.-t a
2015. év könyvelésével 90 eFt/hó + ÁFA díjazásért.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
38/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták könyvelés támogatási szolgáltatásra szerződéskötést és az
alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy bízza meg a Fortellum Kft.-t (Fülesd, ügyvezető:
Pisák Szabolcs) a könyveléshez kapcsolódó adminisztrációval – összefüggések ellenőrzése –
2015. évre 90.000,-Ft + ÁFA, összesen 1.371.600,-Ft díjazásért.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

6./ Napirend: Egyebek
dr. Zsiga Szilvia jegyző
2 ingatlant, az Árpád u. 12. és a Bethlen u. 47.sz. alattit az eszközkezelőtől ingyenesen
átveheti az önkormányzat, ha úgy dönt.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Bérleti díjat fizetnének az önkormányzatnak és az önkormányzaté lenne az ingatlan?
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
Igen, amennyiben az önkormányzat átveszi az ingatlant.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Abban az esetben javasolom az ingatlanok átvételét, ha az önkormányzatnak ez semmiféle
költséggel nem jár. A következő ülésen térjünk vissza a kérdésre, addigra járjunk pontosan
utána milyen feltételekkel tudnánk átvenni az ingatlanokat.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
39/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A pénzügyi bizottság megtárgyalta 2 ingatlan eszközkezelőtől való ingyenes átvételét és
javasolják a testületnek, hogy a következő ülésen térjen vissza a kérdésre, miután utánajártunk
milyen feltételekkel tudnánk átvenni ingatlanokat.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
dr. Zsiga Szilvia jegyző
A testület az elmúlt ülésen döntött arról, hogy Lukácsné Sipkó Gabriella védőnő
vállalkozóként végezheti a védőnői tevékenységet. A feladat ellátásával kapcsolatban szeretné
a Kossuth u. 4.sz. alatti védőnői tanácsadó helyiséget, ha térítésmentesen biztosítaná az
önkormányzat, mely egyben a vállalkozás székhelye is lenne.
Kajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom biztosítsuk a védőnőnek a Kossuth u. 4.sz. alatti védőnői tanácsadó helyiséget
térítésmentesen, ami a vállalkozás telephelye is lenne.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
40/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a védőnői tanácsadó helyiségeinek térítésmentes biztosítását
és az alábbi határozatot hozzák:
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A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a védőnői tanácsadó – címe: 3032 Apc,
Kossuth Lajos utca 4. - helyiségeit térítésmentesen Lukácsné Sipkó Gabriella egyéni
vállalkozó védőnő rendelkezésére bocsátja, mely egyben a vállalkozás székhelye.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Juhász István polgármester
Az Apc-Petőfibánya közötti út fennmaradó részének aszfaltozására a 3 árajánlat megékezett,
MÁTRA-FUVAR-SPED Kft. bruttó 19.365.278,-Ft, Németh Út Kft. bruttó 19.761.000,-Ft,
Expert-Tech Clean Kft. bruttó 17.711.500,-Ft-os árajánlatot adott. A Béke, Ady és Ifjúság
utcákra is kértem árajánlatot.
Lehetőség van pályázni önkormányzati utak, belterületi utak felújítására, a héten jönnek
pontosítani ez ügyben.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom a jövő héten kedden üljünk össze és döntsünk, járjuk körbe milyen beltartalommal
adták be az árajánlatokat. Hívjuk be Expert-Tech Clean Kft. képviselőjét és beszéljünk vele.
Juhász István polgármester
Csináltassuk meg Expert-Tech Clean Kft.-vel az Ifjúság utat és meglátjuk hogy dolgozik.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Jó ötlet csináltassuk meg.
Javasolom, hogy a 3 árajánlat beltartalmának összehasonlítása után, a következő ülésen
tértünk vissza a kérdésre.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
41/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság megtárgyalta az útfelújításra – Apc-Petőfibánya 024-es út fennmaradó részének beérkezett 3 árajánlatot és javasolja a testületnek, hogy a következő ülésen térjen vissza a
kérdésre, az árajánlatok beltartalmának összehasonlítása után.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
Belterületi utak felújítására pályázatot lehet benyújtani, 50 %-os önrész szükséges hozzá.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javasolom adjuk be az Ady és a Béke utca felújítására a pályázatot.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
42/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták belterületi utak felújítására pályázat benyújtásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy 2 utcára, az Ady Endre és a Béke utcák
útburkolatának felújítására nyújtson be pályázatot, a szükséges 50 %-os önrészt a
költségvetésből biztosítsa.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
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

