J E G Y ZŐ K Ö N Y V

Készült: 2016.11.03-án 14,30 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.

Úthasználati megállapodás
Bárányhimlő elleni oltás
2017. belső ellenőrzési terv
Hó eltakarítás és síkosság mentesítési pályázat felhívás
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: Úthasználati megállapodás
Juhász István polgármester
Volt bent nálam Csákó úr, az elmondása alapján a jegyzőnő összeállította az Úthasználati
megállapodást. Mivel mi kifizettük az Apc-Petőfibánya közötti út fennmaradó részének
aszfaltozását, kértem, hogy ők 2 utat aszfaltozzanak le, kb. ugyanolyan összegben, mint amibe
nekünk került az aszfaltozás. Az Ady E., a Béke u. és a temető parkolót lenne jó, ha
leaszfaltozná. Ennek fejébe Csákó úr 50 évre szeretné az úthasználatot, ebben kellene dönteni.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Véleményem szerint Csákó úr semmit nem fog aszfaltozni itt Apcon. Teljesen mindegy, hogy
25, 30, vagy 50 évre adjuk oda használatra az utat. Próbáljuk meg, de nem sok reményt fűzök
hozzá.
Juhász István polgármester
Csákó úr azt ígérte, hogy még az idén le fogják aszfaltozni a 2 utat.
Varga János biz. tag
Sok az 50 év, legalább tegyük bele, hogy 25 évenként felülvizsgáljuk a megállapodást.
Körömi Kázmér biz. tag
Ez egy biztos pont, hogy vállalja az aszfaltozást, ezt ki kellene használni.
Tegyük bele a megállapodásba, hogy az út karbantartását vállalja.

-

-

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Nem jó ötlet, mert az út 10 év alatt tönkremegy.
A 25 évbe bele fog kötni Csákó úr, hagyjuk meg az 50 évet, fogadjuk el, nincs jelentősége,
hogy 25 vagy 50 év. Ha nem végzi el az aszfaltozást, akkor januárban lezárjuk az utat.
Mészáros Józsefné biz. tag
Javasolom fogadjuk el a megállapodást az 50 évvel, majd meglátjuk.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet az Úthasználati és útrekonstrukciós
megállapodással, ne javítsunk benne.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
56/2016.(XI.03.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták az Úthasználati és útrekonstrukciós megállapodás tervezetet
és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Úthasználati és
útrekonstrukciós megállapodást a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
2./ Napirend: Bárányhimlő elleni oltás
Juhász István polgármester
15 fő igényelné a bárányhimlő elleni oltást, 2 oltás szükséges, darabja 8-9 eFt. Az
önkormányzat fizesse ki, vagy sem.
Halmai László alpolgármester
A 2 oltás mindenképpen kell, ha csak az egyiket adják be nem ér semmit.
Juhász István polgármester
A védőnő azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a 2. oltást fizetné az önkormányzat, az elsőt a
szülő.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Támogatom, hogy a 2. oltást fizesse ki az önkormányzat, az elsőt a szülő. Határozzunk meg
egy keretösszeget, 250 eFt-tot javasolnék.
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Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a
javaslattal.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
57/2016.(XI.03.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai
megtárgyalták a bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bárányhimlő elleni védőoltás
finanszírozására 250.000,-Ft keretösszeget határozzon meg, mely összegből apci lakhellyel
rendelkező gyermekek 2. oltását fedezze, az első oltást a szülő fizetni.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
3. Napirend: 2017. belső ellenőrzési terv
Juhász István polgármester
Minden év végén kell eldönteni a következő évi belső ellenőrzési tervet, a jegyzőnővel 4
pontot javasolnánk ellenőrzésre 2017-ben.
1. Egy korábban lefolytatott vizsgálat utóellenőrzése
2. Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése
3. Besorolások helyességének vizsgálata
4. Szociális támogatások (pénzbeli és természetbeni) ellenőrzése
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a
2017. évi belső ellenőrzési tervvel.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
58/2016.(XI.03.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a 2017. évi belső ellenőrzési tervet és az alábbi határozatot
hozzák:
A bizottság tagjai javasolják a képviselő-testületnek az alábbi 4 pontban fogadja el a 2017. évi
belső ellenőrzési tervet:
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1. Egy korábban lefolytatott vizsgálat utóellenőrzése
2. Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése
3. Besorolások helyességének vizsgálata
4. Szociális támogatások (pénzbeli és természetbeni) ellenőrzése
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
4./ Napirend: Hó eltakarítás és síkosság mentesítési pályázat felhívás
Juhász István polgármester
Összeállítottunk egy pályázati felhívást hó eltakarításra és síkosság mentesítésre, mi legyen a
beadási határidő, mi a vélemény.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Írjuk ki a pályázatot, de a készenléti díjat én kivenném, pénzkidobásnak tartom. Ha nagy hó
lesz szólunk Varga úrnak, vagy Molnár Tamásnak.
Írjuk ki a pályázatot, meglátjuk hányan jelentkeznek és milyen összegért, november 21. 12,00
óra legyen a beadási határidő.
Varga János biz. tag
Nagy havazás esetén szívesen besegítünk a gépeinkkel. Egyetértek a pályázat kiírásával.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a pályázat kiírásával, november 21-i
beadási határidővel.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
59/2016.(XI.03.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a községben hó eltakarítás és síkosság mentesítési pályázat
kiírását és az alábbi határozatot hozzák:
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A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a községben hó
eltakarítás és síkosság mentesítési munkálatok elvégzésére. A pályázat beadási határideje
2015. december 21. 12,00 óra legyen.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke

5./ Napirend: Egyebek
Juhász István polgármester
A CSABAcast Kft. kéri a testület hozzájárulását az apci 077/2 hrsz.-ú ingatlanon
tereprendezési munkák elvégzéséhez. Tulajdonosi hozzájárulást kérnek.
Javasolom adjuk meg a hozzájárulást.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Adjuk meg a hozzájárulást.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
60/2016.(XI.03.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. tulajdonosi
hozzájárulás kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú 077/2 hrsz-ú ingatlanon a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft (1124
Budapest, Németvölgyi út 97.) megbízottja tereprendezési munkák elvégzéséhez.
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 15,00 órakor bezárja.
kmft.
Klajzsovics Ferenc
biz. elnöke

