
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: 2015.06.30-án 14,15 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirendek: 

 
1) Útfelújítás árajánlatok 

2) Polgármesteri hivatal tetőfelújításra árajánlatok 

3) Haszonbérleti szerződés felújítása- Apc belterület 1190/1 -  1190/2; belterület  03/1 

4) A KMB-s lakás és iroda bejárati ajtóinak cseréje 

5) Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola nyílászáró csere és külső szigetelés felújítása  

pályázathoz a közbeszerzési eljárás elindítása 

6) Apci Makettező Baráti Kör támogatása (50 eFt) 

7) A Lőrinci Pitypang egyesület táborozási kérése 

8) Sportpályán nagykapu készítése (150 eFt) 

9) Pályázat kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (művelődési ház hangtechnika) 

10) Gyermekorvosi rendelő várójának átalakítása 

11) Anyakönyvvezetőknek eseti díj fizetése (nettó 5 eFt/alkalom) 

12) Művelődési ház nagyterem, ill. iroda konvektor csere 

13) Önkormányzati lakás Mária u. 12.sz. állapotfelmérése 

14) Szarvas Sándorné kérelme 

15) Baromfitelepi úthoz kőszállítás 

16) Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési szervek villamos energia költségének 

csökkentése érdekében KEOP 2015-4.11.0 pályázat 

17) 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: Útfelújítás árajánlatok 

 

Juhász István polgármester 

Kértünk árajánlatokat, a Swietelsky Kft. nem küldött még, eddig a RE-NI Kft.  adta a legjobb, 

legolcsóbb árajánlatot. Ha mi adnánk a követ a felújításhoz, akkor még olcsóbb lenne. A HE-

DO Kft. profi cég, ők 3 nap alatt végeznének, de drágább is. 

A Sport utcát és a Rákóczi – Szabadság – Barátság összekötő utat mindenképpen szeretném, 

ha leaszfaltoznánk. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Pénzzel hogy állunk, az adók hogy folytak be ? 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

4 millió ft-tot kellett visszafizetni cégeknek, mert többet fizettek be, mint amennyi az 

adóbevallás alapján egállapításra került. Szeptember 15-én fog kiderülni, hogy mennyi 

pénzzel rendelkezünk, mert addig kell feltölteni a cégeknek 90 %-ra az iparűzési adót. 

A tartalék alapból tudunk tenni az útfelújításra, jelenleg 12.600 eFt a szabad tartalék. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Ha megvárjuk a szeptembert, akkor télen tudnánk aszfaltozni, ezt nem szeretném, döntsünk 

most. A Sport utcát és a „Bagolyvár” felé az összekötő utat csináljuk meg. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Véleményem szerint nem olyan fontos a „Bagolyvár” felé az összekötő szakasz, mert lehet 

közlekedni a Szabadság úton, vagy a Barátság úton is. Az Orgona utca aszfaltozása sokkal 

fontosabb lenne, ott a forgalom is nagyobb. 

 

Juhász István polgármester 

A „Bagolyvár” felé vezető összekötő szakaszt nagyon sokan használják, sokkal nagyobb a 

forgalom arra, mint az Orgona utcában.  

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A Sport utcában van olyan gond is, hogy befolyik a házakba az esővíz, a járdát is 

mindenképpen meg kell csinálni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

10 millió Ft van tervezve az Árok utcai árok rekultivációjára, ezzel mi a helyzet. 

 

Juhász István polgármester 

Folyamatban van, ha lesz közbeszerzés, akkor elindul. 

A hivatal tetőfelújítására tervezett összeget átcsoportosíthatjuk. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A hivatal tetőfelújítását elnapolhatjuk, nem ázott be most sem. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Van 12 millió Ft-unk, amiből gazdálkodhatunk, vagy hozzányúlunk a 10 millió Ft-hoz, ami el 

van téve. Akarunk utakat felújítani, vagy nem, ezt kell eldöntenünk.  

 

Jancsó István biz. tag 

A legrosszabb a „Bagolyvári” összekötő szakasz, 3 utcát köt össze, javasolom mindenképpen 

csináltassuk meg. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Mind a 3 utcát újítsuk fel, a Sport utcát, Orgona utcát és a „Bagolyvári” összekötő szakaszt is. 
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Mészáros Józsefné biz. tag 

Én is azt javasolom, hogy a mind a 3 utcát csináltassuk meg. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom az első két napirendi pontot, az utak felújítását és a hivatal tetőfelújítását 

tárgyaljuk utolsó napirendi pontként, jobban átlátjuk mennyi pénzünk van. 

 

 
2./ Napirend: Haszonbérleti szerződés felújítása- Apc belterület 1190/1 -  1190/2; belterület  03/1 

 
Juhász István polgármester 

A „Mátyás király” úti telkeken van két helyrajzi szám, ahol bérleti szerződéssel rendszeresen 

vágják a füvet. A bérleti szerződés lejárt, szeretnék továbbra is kaszálni a füvet, 3000,-Ft /év 

volt a bérleti díj. Menusné Nagy Anita bérelte a területet, dönteni kellene, hogy adjuk oda a 

területet. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom kössünk egy megbízási szerződést, adjuk át a területet karbantartásra, ne kérjünk 

bérleti díjat, tartsa rendben. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek, nekünk csak jó, hogy rendben tartja a szóban forgó területet. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 03/1 hrsz.-ú területet 

megbízási szerződéssel adja át a testület Menusné Nagy Anitának ingyenes karbantartásra.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

29/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az apci 03/1 hrsz.-ú külterület hasznosításának lehetőségét és 

az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az apci 03/1 hrsz.-ú belterületet Menusné Nagy Anita  

/3032 Apc, Rákóczi Ferenc út 133.sz./ részére megbízási szerződéssel adja át ingyenes 

karbantartásra. 

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

 

Határidő:  soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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        3./ Napirend: A KMB-s lakás és iroda bejárati ajtóinak cseréje 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Voltam kint a KMB-s lakásnál, megnéztem és 3 ajtó elég rossz állapotban van, cserére szorul. 

Javasolom kérjünk árajánlatokat az ajtók cseréjére és utána döntsünk. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

30/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a KMB-s lakás és iroda 3 bejárati ajtó cseréjét és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság árajánlatokat szerez be 3 bejárati ajtó cseréjére, utána visszatér a kérdésre. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

 

Határidő:   következő bizottsági ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

         4./ Napirend: Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola nyílászáró csere és külső  

                                    szigetelés felújítása  pályázathoz a közbeszerzési eljárás elindítása 

 

Juhász István polgármester 

Az iskola kap 150 millió Ft-tot nyílászáró cserére és szigetelésre. Egy helyrajzi szám alá kell hozni a 

két épületet. Testületi határozat kell a közbeszerzés elindításához, ősszel indulnának a munkálatok.  

Ezt csak tájékoztató jelleggel tettem be az anyagba. 

 

         5./ Napirend: Apci Makettező Baráti Kör támogatása (50 eFt) 

 

Juhász István polgármester 

Országos makett kiállítást szerveznek az apci makettezők július 4-re. A versenyen résztvevők ebéd 

biztosításához kérnek anyagi támogatást, amit a konyhán főznének meg. Ha 50.000,-Ft-tot kapnának 

nagyon megköszönnék. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom kapják meg az 50 eFt-tot, országos, nagy rendezvény lesz, ennyivel járuljunk hozzá. 

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 

 

31/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az apci Makettezők Baráti Körének támogatás kérését és az 

alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy 50.000,-Ft támogatást nyújtson az apci Makettezők 

Baráti Körének, az Apcon megrendezésre kerülő országos makettverseny megrendezéséhez, 

/a résztvevők étkeztetéséhez/. 

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

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

         6./ Napirend: A Lőrinci Pitypang egyesület táborozási kérése 

 

Juhász István polgármester 

A Lőrinci Pitypang Egyesület azzal a kéréssel fordul a testülethez, mely szerint a gyerekekkel 

szeretnének itt táborozni a községben, a tornacsarnokban szeretnének megszállni, a 

művelődési házban pedig táncórákat szeretnének tartani. Abban kellene dönteni a 

bizottságnak, hogy táborozhatnak-e  és mennyiért. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom adjuk oda a sportcsarnokot és a művelődési házat ingyen, cserébe esetleg 1-2 

alkalommal felléphetnének Falunapon.  

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

32/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Lőrinci Pitypang Egyesület táborozással kapcsolatos 

kérését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek a Lőrinci Pitypang Egyesület részére térítésmentesen 

biztosítja a tornacsarnokot (szálláshely) és a művelődési házat (táncórák megtartása) a 

gyerekek táborozásának idejére.  

Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 
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Határidő: 2015.07.15. 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

        7./ Napirend: Sportpályán nagykapu készítése (150 eFt) 

 

Juhász István polgármester 

Szeretnék egy napkaput készíttetni a sportpályára, a kézilabda kapu mögött lenne célszerű. 

Nagy szükség lenne rá, egyrészt, hogy a rendezvényeken fellépők be tudjanak hajtani, vagy 

bármit ha pakolni kell. 150 eFt-ba kerülne a kapunyitás.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Nagyon jó, hasznos ötletnek tartom, támogatom. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek, szükség van egy ilyen kapura, mert nagy rendezvények esetén nem tudnak a 

fellépők behajtani. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 150 eFt erejéig a sportpályán a 

kézilabda kapu mögött nyissunk egy új kaput. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

33/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a sportpályán nagykapu készítését és az alábbi határozatot 

hozzák: 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a sportpályán - a kézilabda kapu mögött – új 

nagykaput készítessen, mely költségekre összesen 150.000,-Ft-tot biztosítson. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

      8./ Napirend: Pályázat kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (művelődési ház  

                                 hangtechnika) 
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Juhász István polgármester 

Megjelent egy pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, mi pályáztunk a 

művelődési ház hangtechnikájának felújítására. Az önerő kilencszeresét lehet nyerni, mi 400 

eFt önerőt írtunk be a pályázatba. Ha nyerünk, akkor kell a 400 eFt-os önerőt kifizetni.  

Ezt csak tájékoztatásul mondtam el. 

 

      9./ Napirend: Gyermekorvosi rendelő várójának átalakítása 

 

Juhász István polgármester 

A gyermekorvosnő azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a rendelő váróját és előterét 

újítsuk fel. László Zoltán készített egy kalkulációt, a váró felújítása 230 eFt lenne, a WC 

felújítása 140 eFt, a karbantartók elvégeznék a munkálatokat, így 370 eFt-ból kijönne a kért 

felújítás. 

Javasolom 400 eFt-os keretösszeget határozzunk meg a felújításra.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Meg kell csinálni, javasolom én is a 400 eFt-os keretösszeget. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek, meg kell csinálni a rendelő felújítást. 

 

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Az ÁNTSZ a WC felújítást előírta, azt mindenképpen meg kell csinálni. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a gyermekorvosi rendelő 

várójának, előterének és WC-jének felújítására 400 eFt keretösszeget határozzunk meg. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

34/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a gyermekorvosi rendelő várójának, előterének felújítását és 

az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a gyermekorvosi rendelő váróját, előterét és 

WC-jét újítsa fel, a munkákra 400.000,-Ft keretösszeget javasol meghatározni. 

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

 

Felelős: biz. elnöke 

 

        10./ Napirend: Anyakönyvvezetőknek eseti díj fizetése (nettó 5 eFt/alkalom) 

 

Juhász István polgármester 

Az anyakönyvvezetők az esküvő napját mindig lecsússzák, de nem sok értelme van, mert sok 

a szabadságuk, amit nem tudnak kivenni. Más hivataloknál esküvőnként kapnak bizonyos 

összeget és nincs csúszó. Javasolom mostantól kapjanak  nettó 5.000,-Ft-tot esküvőnként eseti 

díjként. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek a javaslattal, megérdemlik, mert készülni kell egy esküvőre, fodrász, ruha, stb. 

kapják meg az 5 eFt alkalmanként. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az anyakönyvvezetők nettó 

5.000,-Ft juttatást kapjanak alkalmanként eseti díjként. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

35/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az anyakönyvvezetők részére eseti díj fizetésének 

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az anyakönyvvezetők részére esküvők megtartásakor 

alkalmanként nettó 5.000,-Ft-tot fizessen ki eseti díjként. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

        11./ Napirend: Művelődési ház nagyterem, ill. iroda konvektor csere 

 

Juhász István polgármester 

A művelődési ház nagytermében és az irodában teljesen tönkrementek konvektorok, ki kell 

cserélni. 
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 

Csak olyan típusú konvektort lehet betenni, mint amilyen volt. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom kérjünk árajánlatot a konvektorok cseréjére, utána térjünk vissza a kérdésre. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

36/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a művelődési ház nagytermében és irodában konvektorok 

cseréjét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság árajánlatot kér a konvektorok cseréjére, utána dönt a kérdésben. 

Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

 

Határidő: következő bizottsági ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

        12./ Napirend: Önkormányzati lakás Mária u. 12.sz. állapotfelmérése  

 

Juhász István polgármester 

A Mária u. 12.sz. alatti ingatlan fele önkormányzati tulajdon és beszakadt, de sajnos a másik 

fele is bármikor beszakadhat és azon a felén laknak. Mindenképpen kérjünk állapotfelmérést, 

nehogy gond legyen. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Egy szakértő ránézett az ingatlanra és azt mondta, ha elbontjuk a beszakadt részt, akkor az 

egész össze fog dőlni.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Ha valakire rádől a fal, abból nagy baj lehet, az önkormányzat lesz a felelős. Palotai úrtól 

kérjünk egy árajánlatot, hogy lehetne megtámogatni az épen maradt részt úgy, hogy el 

lehessen takarítani a mi részünket, a beszakadt részt.  

 

Jancsó István biz. tag 

Próbáljuk elbontani a mi részünket, vagy az egészet lebontani és lakást adni az ott lakóknak.  
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Mészáros Józsefné biz. tag 

Fel lehetne kínálni a lakóknak, ha lakást adunk nekik, akkor egyezzenek bele, hogy az egészet 

le lehessen bontani. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Meg kellene támogatni az ép részt. 

 

Juhász István polgármester 

Javasolom mindenképpen szakembertől kérjünk véleményt. Megkérdezzük a lakókat, hogy a 

bontás fejében lemondanak-e az ingatlanukról és biztosítunk nekik lakást. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy szakember véleményét kérjük 

ki a Mária u. 12.sz. alatti ingatlannak kapcsolatban. A szakember véleménye alapján 

árajánlatot kérünk a megtámasztásra, vagy bontásra. Beszélni kell az ott lakókkal, hogy a 

bontás fejében esetleg lemondanak-e az ő részükről az önkormányzat javára. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

37/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták az Mária u. 12.sz. alatti önkormányzati ingatlan  állapotfelmérés 

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság szakvéleményt kér a Mária u. 12.sz. alatti ingatlannal kapcsolatban – bontás, vagy 

megtámasztás -, a szakvélemény alapján árajánlatokat szerez be és utána visszatér a kérdésre.   

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen.  

 

Határidő: következő bizottsági ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

        12./ Napirend: Szarvas Sándorné kérelme 

 

Juhász István polgármester 

Ezt a napirendet vegyük le a napirendről, mivel már nem aktuális a kérelem. 
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         13./ Napirend: Baromfitelepi úthoz kőszállítás 

 

Juhász István polgármester 

A 110 m-es önkormányzati utat nekünk kell megcsinálni, a kő beszállítást kellene kifizetnünk. 

A Mátra fuvar dolgozza be a követ, ő végez mindent, 1.200 eFt + ÁFA a költség. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Vállaltuk, hogy meg lesz csinálva, szállítani kell, meg van rá a pénz, a keretbe beleférünk.  

 

         14./ Napirend: Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési szervek villamos energia  

                                       költségének csökkentése érdekében KEOP 2015-4.11.0 pályázat 

 

Juhász István polgármester 

Megkeresett egy cég képviselője azzal, hogy megjelent egy pályázat napelemes rendszer 

intézményekbe való telepítésére. Megnéztük az intézményeket , a sportcsarnok mögötti üres 

részre el lehetne helyezni a napelemeket, ami a konyhát is ellátná. 100 %-os támogatottságú, 

ha indul a pályázat részt kellene vennünk. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kísérjük figyelemmel a pályázatot, ha 100 %-os támogatottságú, akkor mindenképpen meg 

kellene pályázni. 

 

         15./ Napirend: Egyebek 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A térfigyelő kamerarendszer telepítése már 4-5 éve húzódik, kezdjük el, legalább a 4 bevezető 

útra és a Petőfi térre helyezzünk ki kamerákat A környéken csak Apcon nincs térfigyelő 

kamerarendszer kiépítve.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Lesz kiírva pályázat térfigyelő kamerarendszerre, a BM kapott keretet, figyelni kell a 

pályázatokat. 

 

Juhász István polgármester 

Azt a tájékoztatást kaptam, hogy lesz kiírva pályázat kamerarendszerre, javasolom várjuk meg 

a pályázatot és akkor tegyünk hozzá önrészt. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A Petőfi úton 80-90 km-es sebességgel mennek az autók, 40-es táblát kellene kihelyezni. 
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Juhász István polgármester 

Ki lesz helyezve a 40-es sebességkorlátozó tábla. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A művelődési házban találtunk egy fényképezőgépet, de hiányzik a töltője és az akkumulátor. 

Kb. 50 eFt-os komoly gép, jó lenne venni hozzá egy töltőt és egy akkumulátort.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Azt a gépet még én adtam a művelődési háznak és megvolt hozzá minden. 

Van a művelődési háznak másik fényképezőgépe. 

 

Kocsis Sándor plébános itt dolgozott 10 évig, sokat tett a faluért. Kérésem lenne, hogy 

búcsúztassuk el illően, július 19-én lesz az utolsó miséje itt Apcon. Vendégeljük meg az 

iskola konyháján és adjunk egy emléklapot., vagy valami mást. 

Javasolom szavazzunk meg egy keretet, 100 eFt-ra gondoltam, abból kellőképpen el tudnánk 

búcsúztatni. 

 

Varga János biz. tag 

Lehetne egy szép albumot is összeállítani az elmúlt 10 évről. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek a 100 eFt-tal, Kocsis Sándor plébános sokat tett a faluért. 

 

Halmai László alpolgármester 

Javasolom én is a 100 eFt keretösszeget. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Kocsis Sándor plébános 

búcsúztatására 100 eFt keretösszeget határozzunk meg. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

38/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Kocsis Sándor plébános búcsúztatását és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy 100.000,-Ft-os  keretösszeget határozzon meg Kocsis 

Sándor plébános búcsúztatására. 

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

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Juhász István polgármester 

Július 17-én pénteken 15,00 órakor tartanánk meg a búcsúztatást a napköziben. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolom, hogy a testület tagjai, intézményvezetők, külső bizottsági tagok is legyenek jelen a 

búcsúztatón. 

 

Juhász István polgármester 

Szeptember 3. hétvégéjén várnak bennünket Winkelhaidba. Testületi ülésre jó lenne tudni ki 

az, aki szeretne jönni, addig kérlek benneteket gondolkodjatok. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Térjünk vissza az első két napirendi pontra, az útfelújításokra és a polgármesteri hivatal 

tetőfelújítására. 

10 millió Ft van tervezve a hivatal tetőfelújítására, javasolom csináltassuk meg Bukovinszki 

Viktorral, ő adta a legkedvezőbb ajánlatot, 4.100.000,-Ft-tot, 5.900.000,-Ft-tot 

csoportosítsunk át a tartalékba, amit az útfelújításokra tudunk fordítani. 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a polgármesteri hivatal 

tetőfelújítását Bukovinszki Viktor vállalkozóval végeztessük el 4.100.000,-Ft összegben. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

39/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a polgármesteri hivatal tetőfelújítására beérkezett 

árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy a polgármesteri hivatal tetőfelújításával bízza meg 

Bukovinszki Viktor vállalkozót bruttó 4.100.000,-Ft összegben. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a költségvetésben elkülönített - 

a polgármesteri hivatal energetikai felújítására - 10.000.000,-Ft-ból 5.900.000,-Ft-tot 

csoportosítsunk át a tartalék alapba, (4.100.000,-Ft-tot a tetőfelújításra fordítunk) mely 

összeget az útfelújításokra fordítsunk. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

40/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben a polgármesteri 

hivatal energetikai felújítására elkülönített 10.000.000,-Ft-ból  5.900.000,-Ft-tot a tartalék 

alapba csoportosítson át, mely összeget az útfelújításokra fordítson. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az útfelújításokkal kapcsolatban javasolom mindhárom utat – Sport, Orgona, Rákóczi-

Barátság összekötő szakasz – csináltassuk meg a RE-NI ÚT Kft.-vel, összesen bruttó 

12.648.503,-Ft összegben. Augusztus 20-ra meg tudná csinálni. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

41/2015.(VI.30.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Sport utca, Orgona utca, Rákóczi Ferenc – Barátság út 

összekötő szakasz felújítására beérkezett árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az útfelújításra beérkezett árajánlatok közül a RE-NI 

ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán út 7.)  ajánlatát 

fogadja el az alábbiak szerint: 

Sport utca:    bruttó   4.111.626,-Ft 

Barátság-Rákóczi összekötő utca: bruttó   3.862.197,-Ft 

Orgona utca:    bruttó   3.838.575,-Ft 

Sport utca járda:   bruttó      836.105,-Ft 

Összesen:    bruttó 12.648.503,-Ft  
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Megbízzák a bizottság elnökét, a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Többen kérték, hogy az óvodához fekvő rendőrt helyezzünk ki. 

 

Juhász István polgármester 

Az Apc-Petőfibánya közötti út elvileg készen van, a Swietelsky fogja elvégezni az 

aszfaltozást. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


