
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2016.11.30-án 14,30 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) Úthasználati megállapodás 

2) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

3) Pályázati felhívások 

4) Temető rendezési terv 

5) Közvilágítás bővítése 

6) Petőfi Sándor út aszfaltozása 

7) Hatvani Rendőrkapitányság kérelme 

8) Téli hó eltakarítás 

9) Év végi jutalmak 

10) 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 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait mondjanak véleményt, mindenki megkapta a megállapodás 

tervezetet. A 25 évvel én egyetértek. 

 

Halmai László alpolgármester 

A 4. pontot kivenném, mert értelmetlennek tartom.  

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A 6. pontot is kivenném a megállapodásból, mert ne engedményezzék tovább az úthasználati 

jogot. 

 

Varga János biz. tag 

A 8. pontban ami szerepel, térítéssel, vagy térítés nélkül kell érteni, nem egyértelmű. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom most ne döntsünk, a javasolt módosítások és felülvizsgálat után térjünk vissza a 

megállapodásra. 
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Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

62/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság megtárgyalta az Úthasználati és Útrekonstrukciós Megállapodás tervezetet és 

javasolja a testületnek, hogy vizsgálja felül a megállapodást, és utána döntsön a kérdésben. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

  2./ Napirend: 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A Vincent Auditor Kft. küldte az árajánlatot a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére, 825 eFt 

+ ÁFA összegben.  

Kérem mondjanak véleményt. 

 

Juhász István polgármester 

Beszéltem a Vincent Auditor Kft. vezetőjével azzal kapcsolatban, hogy  kicsit drága, de 

nagyon időigényes munka az ellenőrzés, ennyiért tudják vállalni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom fogadjuk el az árajánlatot, végezzék el a belső ellenőrzési feladatokat, tegyék 

rendbe a működést.  

Van-e más vélemény. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet 

az árajánlattal. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

63/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére a Vincent 

Auditor Kft.-től beérkezett 825 eFt + ÁFA összegű árajánlatot és javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 
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Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

3./ Napirend: Pályázati felhívások 

 

Juhász István polgármester 

A „Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Apcon” és az „Apc Községi Bölcsőde 

infrastrukturális fejlesztése” tárgyban 3 cégnek küldjük ki az ajánlattételi felhívást a tervezői 

feladatokra.  

 A 3 cég a Vonnák és Társai Építész Stúdió Kft., az A3 Építész Kft., a KJT Építész Stúdió 

Kft. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a polgármester javaslatával. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

64/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a „Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Apcon” és 

az „Apc Községi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” tárgyban ajánlattételi felhívás 

kiküldését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 3 cégnek -  a Vonnák és Társai Építész 

Stúdió Kft., az A3 Építész Kft., a KJT Építész Stúdió Kft. – küldje ki az ajánlattételi felhívást 

a tervezői feladatokra.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

       4./ Napirend:  Temető rendezési terv 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A temető térképünk papír alapon van, kaptunk egy demó anyagot, ahol minden sír fel van 

tüntetve, külön adatlap a sírokról. A parcella tervet is elkészítik. Ahol ez a cég végezte a 

temető rendezési tervének elkészítését meg vannak elégedve, jó munkát végeznek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Szimpatikus az ajánlat, jó lenne megcsináltatni, de az árakat nem ismerem. 
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Körömi Kázmér biz. tag 

Jó minőségű felvételeket készítenek, és árban is megfelelő az ajánlat. 

 

Gémes Virág biz. tag 

Javasolom fogadjuk el az árajánlatot. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a községi temető rendezési tervének 

elkészítésére beérkezett árajánlattal, a bruttó 604.300,-Ft összeggel.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

65/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzati temető rendezési tervének elkészítésére 

beérkezett árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a bruttó 604.300,-Ft-os árajánlat elfogadását, 

mely összegben benne van a temető részletes felmérése, rendezési tervének kialakítása, a 

temető-nyilvántartás számítógépes programjának kidolgozása. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

5./ Napirend: Közvilágítás bővítése 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A Szabadság út a Lőtér felé vezető útra 2 db lámpaoszlop, Mohácsi Lászlóné ingatlanához 

vezető út csatlakozásához 1 db lámpaoszlop lenne kihelyezve, a 3 oszlop bruttó 719.300,-Ft 

összegért. Ez az ügy már 4 éve húzódik, csináltassuk meg. 

Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 3 

villanyoszlop felállításával.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

66/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság megtárgyalta a közvilágítás bővítését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 3 db villanyoszlop felállítását, bruttó 719.330,- 

Ft összegért. A Szabadság út vége és a „Bagolyvár” közötti szakaszra 2 db lámpaoszlop, 

Mohácsi Lászlóné ingatlanához vezető út csatlakozásához 1 db lámpaoszlop elhelyezése. 
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Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

        6./ Napirend: Petőfi Sándor út aszfaltozása 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

4 árajánlat érkezett a Petőfi Sándor út aszfaltozására – a Petőfi Sándor út 35-től az Ifjúság útig 

-, Expert Kft. 10 millió Ft, Penta Kft. 12 millió Ft, Reni Út Kft.  10 millió Ft, Swietelsky Kft. 

11 millió Ft-os árajánlatot adott.  

A Swietelsky Kft.-vel lenne célszerű megcsináltatni, ismerjük őket, jól dolgoznak és jelenleg 

a 21-es bővítésén dolgoznak, tehát a szükséges gépek a közelben vannak. 

 

Juhász István polgármester 

A Swietelsky Kft.-nek itt vannak a munkagépei a 21-es bővítésén, ide tudják vezényelni a 

gépeket, ha őket választjuk. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Csináltassuk meg a Swietelsky Kft.-vel az utat. 

A Béke utcát ha nem aszfaltozza le Csákó úr, akkor csináljuk meg mi. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Petőfi Sándor út 

aszfaltozására beérkezett árajánlatok közül a Swietelsky Kft. ajánlatát fogadjuk el,  bruttó 

10.511.916,-Ft összegben és még az idén végezze el az aszfaltozást a Kft. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

67/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Petőfi út aszfaltozását és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Swietelsky Magyarország Kft. 

Útépítési Üzletág, Közép-Magyarországi Főmérnökséget (2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.) 

az Apc, Petőfi Sándor út aszfaltozásával bruttó 10.511.916,-Ft összegben.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 
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       7./ Napirend: Hatvani Rendőrkapitányság kérelme 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A rendőrkapitány úr azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy év végi jutalmazáshoz anyagi 

segítséget nyújtsunk, nettó 40 eFt/fő összeget szeretnének. 

Mondjanak véleményt. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Javasolom, hogy közvetlenül az érintetteknek adjuk a jutalmat, ne a rendőrkapitánynak, a 

polgármester adja át. 

 

Juhász István polgármester 

Minősítse a rendőrkapitány a dolgozói munkáját, ne én, adja át ő a jutalmat. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Abban kellene döntenünk, adjunk, vagy ne adjunk és hány főre. 

Tavaly 1 főnek adtunk 40 eFt értékű Erzsébet utalványt, az idén kapjon 2 fő rendőr.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Adjunk 2 fő részére, fejenként 40 eFt összegű Erzsébet utalványt. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal hogy 2 rendőr nettó 40 eFt/fő 

jutalmat kapjon, Erzsébet utalvány formájában. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

68/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság  tagjai megtárgyalták a Hatvani Rendőrkapitányság anyagi támogatás - év végi 

jutalmazás - kérését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2 fő rendőr részére - év végi jutalmazásra - 

nettó 40.000,-Ft/fő értékű Erzsébet utalványt adjon. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 
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      8./ Napirend: Téli hó eltakarítás 

 

Juhász István polgármester 

A hó- és síkosság mentesítési munkák elvégzésére 1 árajánlat érkezett az NR-GIA Hungary 

Kft.-től, az árak nagyon magasak. 

 

Halmai László alpolgármester 

Irreálisan magasak az árak, nettó 22 eFt/gépóra, a készenléti napidíj 5 eFt/nap. Németh Dezső 

8.500,-Ft/gépóra díjazásért végezte a síkosság mentesítést. Komolytalan ez az árajánlat, ne 

fogadjuk el. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Nagyon magasak az árak, ne fogadjuk el. 

Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

69/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a téli hó eltakarítási munkákra beérkezett árajánlatot és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne fogadja el az irreálisan magas 

árajánlatot. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

Varga János biz. tag 

Ha kritikus lesz a hó helyzet, akkor felajánlom a segítségünket, járműveket tudunk biztosítani.  

 

Juhász István polgármester 

Laczik József már nem vállalja a szociális tűzifa kihordását. Használt Multicar autót lehet 

vásárolni 2,5 millió Ft-ért, egy új 10,5 millió Ft. El kell gondolkodni milyet vásároljunk. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Lehet hogy pályázat is lesz gépjármű vásárlásra, javasolom térjünk vissza a kérdésre. 
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      9./ Napirend: Év végi jutalmak 

 

Juhász István polgármester 

A jutalmakkal kapcsolatban kérem Fónadné Natit, hogy mondja el a lehetőségeket. 

 

Fónadné Kovács Natália pü.üi. 

Nettó 30 eFt/fő jutalom 57 eFt-ba kerül az önkormányzatnak, 40 eFt/fő jutalom 67 eFt-ba 

kerül az önkormányzatnak, 50 eFt/fő jutalom 97 eFt-ba kerül.  

Ha a dolgozók nettó 30 eFt/fő jutalmat kapnának, a vezetők 50 eFt/fő összegűt, az összesen 

2.501.000,-Ft. 

Ha a dolgozók nettó 40 eFt/fő jutalmat kapnának, a vezetők 50 eFt/fő összegűt, az összesen 

3.208.000,-Ft. Teljes, komplett létszámra számoltuk. 

 

Gémes Virág biz. tag 

Legyen 40 eFt a dolgozóknak és 50 eFt a vezetőknek, nem sok a különbség. 

 

Juhász István polgármester 

Megérdemlik a dolgozók, egységes legyen mindenkinek, nem szeretném ha ez miatt 

feszültség lenne.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Van rá pénz, a 40 eFt/fő összeget javasolnám a dolgozóknak, az 50 eFt/fő összeget a 

vezetőknek. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Két vezetőnk van, akik félév után lettek kinevezve, ők dolgozónak számítanak? 

 

Fónadné Kovács Natália pü.üi. 

Szerintem, az időarányos számítás lenne a logikus. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Az új intézmény vezetőnk közül az egyik júliustól, a másik augusztustól vezető. Véleményem 

szerint megérdemlik az 50 eFt-tot, mert jól végzik a munkájukat és rögtön a „mélyvízbe” 

kerültek.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A dolgozók nettó 40 eFt/fő, a vezetők nettó 50 eFt/fő jutalmat kapjanak.  

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

70/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatását és az alábbi 

határozatot hozzák: 
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A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vezetők nettó 50.000,-Ft/fő összegű, a 

dolgozók nettó 40.000,-Ft/fő összegű karácsonyi juttatásban részesüljenek. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

     10./ Napirend: Egyebek 

 

Varga János biz. tag 

Az SZMSZ mit ír elő, a belső ellenőrzési anyagot ki ellenőrzi ? 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A jegyző ellenőrzi, a testület felé tájékoztatást ad, a képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

Az ebrendész megbízási díja emelkedne jövőre, hozott új árajánlatot. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Hogy dolgozott az évben ? 

 

Juhász István polgármester 

kb. 40 kutyát vitt el eddig, jól dolgozik, ha hívjuk jön. Nem olcsó, de szükség van rá.  

1.270 eFt + ÁFA az éves díja.  

 

Varga János biz. tag 

Meg kell kötni a szerződést, szükség van az ebrendészre. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Ha rendben tartja a falut, akkor meg kel kötni a szerződést, a jövő évi költségvetésbe bele kell 

tenni. 

 

Juhász István polgármester 

Ez csak tájékoztatásként mondtuk el a testületnek, a költségvetésnél visszatérünk a kérdésre. 

Központi konyha – a konyhán élelmezésvezető kell, hogy legyen, előírás. Álmosdi Rita 

szívesen elvégezné a tanfolyamot, 200 eFt a tanfolyam díja, de ezt Rita nem tudja vállalni. 8 

hónapig tart a tanfolyam, Palotásra kell járni.  

 

Gémes Virág biz. tag 

Rita itt szeretne maradni Apcon. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Kényszerhelyzet van, nekünk tesz szívességet Rita. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Arról volt szó, hogy nem fizetjük ki senkinek a tanfolyamok díját, legalább a felét fizesse ki. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom most fizessük ki a 200 eFt-tot, élelmezésvezető kell. Ha elvégzi Rita a 

tanfolyamot, akkor a felét, 100 eFt-tot fizesse vissza részletekben. Határozott időre kell 

felvenni. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

71/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az élelmezésvezetői tanfolyam díjának kifizetését és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy egy összegben fizesse ki a 200.000,-Ft-os 

élelmezésvezetői tanfolyam díját, melyből a tanfolyam elvégzése után Álmosdi Rita 100.000,-

Ft-tot fizessen vissza /havi 10 eFt a munkabéréből levonva/.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: bizottság elnöke 

 

 

Juhász István polgármester 

ASP – 6 millió Ft-ból megvalósul az informatikai felújítás. 

Templom előtti útbeszakadás – elfogadták a vis-major kérelmünket. 

Hulladékszállítás – Nagyút és Kál is tagja lett a társulásnak, megszavazták. 

 

 

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

és az ülést 15,50 órakor bezárja. 

 

 

 

kmft. 

 

 

 

 

        Klajzsovics Ferenc 

                                    biz. elnöke 


