
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2016.01.13-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, Varga János biz. tag jelezte távolmaradását 

 

Napirendek: 

1.) a.) VADTECH-FARM ajánlata 

b.) EBFARM ajánlata 

2.) Üzletrész eladása a Hatvani Körzeti Kistérségi Többcélú Társulásból 

3.) ALBA-DUÓ Kft. ajánlata 

4.) Magyar Telekom bérleti szerződés 

5.) 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: VADTECH-FARM ajánlata 

Juhász István polgármester 

Nagyon sok a kóbor kutya a faluban és akivel kapcsolatban vagyunk a Lőrinci Kutyahűség 

Alapítvány nem tud jönni rendszeresen, mivel munka mellett végzik a kóbor ebek befogását. 

Kértem árajánlatokat az ebrendészeti feladatok ellátására, melyeket mindenki megkapott. 

A Vadtech-Farm ajánlatával az a probléma, hogy nem tudják tartani a befogott állatokat. Az 

önkormányzatnak kellene ezt biztosítani, 2 hétig kennelben tartani az ebeket ezt mi nem 

tudjuk megoldani. 

Az Ebfarm is adott ajánlatot. A környéken 4 településsel pl. Lőrinci, Petőfibánya) vannak 

szerződésben. Vácszentlászlón van telephelyük és mindennel rendelkeznek ahhoz, hogy teljes 

körűen el tudják látni a feladatot. Sipos József a Kft. vezetője. Az ebrendész hatósági 

személynek számít, bemehet az ingatlanokba, mobil internettel, chipleolvasóval is 

rendelkezik. Nem olcsók, bruttó 103 eFt/hó, de rendbe tenné a községben az ebtartással 

kapcsolatos problémákat.  

Javasolom kössünk szerződést. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Az Ebfarm ajánlatának elfogadása lenne a hatékonyabb, mert ők egyedül intéznek mindent. 

Javasolom 1 évre kössünk szerződést, 3 hónapig heti több alkalommal jöjjön, utána heti 1 

alkalom is elég lenne.  

 

Gémes Virág biz. tag 

Javasolom kössünk szerződést, nagy szükség van a faluban ebrendészre, mert nagyon sok a 

kóbor kutya. 
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Halmai László alpolgármester 

Lehetne esetleg úgy is kötni a szerződést, hogy 6 hónapig heti több alkalommal jönne a 

faluba, utána elég lenne a heti 1 alkalom is. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom úgy kössük meg a szerződést az Ebfarm Kft.-vel, hogy 3 hónapig heti több 

alkalommal, 9 hónapig heti 1 alkalommal jöjjön a faluba, 1 millió Ft+ÁFA összeget 

határozzunk meg erre a célra. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

1/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat 

/Vadtech-Farm Kft., Ebfarm Kft./és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat az EBFARM Kft.-vel (2115 

Vácszentlászló, Erdő u. 75., képviseli: Sipos József) kössön megbízási szerződést az 

ebrendészeti feladatok ellátására, 1 éves időtartamra (3 hónapig heti több alkalommaal, 9 

hónapig heti 1 alkalommal való megjelenés a faluban). 

A képviselő-testület 1 millió Ft + ÁFA összeget különít el erre a célra. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

        2./ Napirend: Üzletrész eladása a Hatvani Körzeti Kistérségi Többcélú Társulásból 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás jogtód nélkül megszüntetésre került és a 

Társulási Tanács a megszüntetési eljárás során nem hozott határozatot a Heves Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 

fennálló üzletrész tulajdonjogi helyzetéről. Az önkormányzatunk 19.682,-Ft törzsbetéthez 

igazodó névértékű üzletrészhányaddal rendelkezik, és Hatvan Város Önkormányzata 

névértéken meg szeretné vásárolni.  

Javasolom adjuk el. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolom adjuk el. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

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

névértéken eladjuk Hatvan Város Önkormányzatának. 

  

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

2/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrész névértéken történő 

értékesítését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat a 19.682,-Ft törzsbetéthez igazodó 

üzletrészhányadát névértéken  Hatvan Város Önkormányzata részére adja el. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

       3./ Napirend: ALBA-DUÓ Kft. ajánlata 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A munkavédelmi feladatok ellátására Fehér László (Alba-Duó Kft.) beadta az ajánlatát 

javaslom, hosszabbítsuk meg vele a megállapodást. Megkeresett azzal, hogy időközben 

módosult nagyon sok jogszabályok és kéri, hogy 45 eFt/hó + ÁFA összegről 50 eFt/hó + ÁFA 

összegre emeljük meg térítési díjat. 

Javasolom fogadjuk el, évek óta nem emelt árat, kötelező a munkavédelmi feladatok ellátása. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek, fogadjuk el az ajánlatát. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy meghosszabbítsuk Fehér 

Lászlóval a megállapodást 2017.02.18-ig és 50 eFt/hó + ÁFA összegre emeljük a térítési díjat.  

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

3/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Fehér László (ALBA-DUÓ Kft.) kérését és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a munkavédelmi feladatok ellátásáról 

szóló megállapodást 2016.03.01-től 2017.02.28-ig hosszabbítsa meg Fehér László 

munkavédelmi szakemberrel, a térítési díjat 50.000,-Ft + ÁFA/hó összegre emelje fel. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

4./ Napirend: Magyar Telekom bérleti szerződés 

 

Juhász István polgármester 

Megkerestek a Magyar Telekomtól, hogy a falu határában egy 30 m magasságú tornyot 

építenének, a Zagyva folyó és Bukovinszki Imre közötti önkormányzati területen. 200 m
2
-s 

területre lenne szükségük, amiért 400.000,-Ft + ÁFA/év összegű bérleti díjat fizetnének. 

Építési engedély is kell a torony felépítéséhez. 

Bukovinszki Imrét megkérdeztem, neki nincs ellenére. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Teljes mértékben ellenzem a torony felállítását, a falu összképét nagyon elrontja, itt kezdődik 

a Mátra, milyen látvány lenne egy magas torony?  Ellenzem, nem szavazom meg, tegyék 

máshova, ahol a látképet nem zavarja. 

 

Jancsó István biz. tag 

Mindenképpen Apcon szeretnék a tornyot felállítani ? Magánszemély is eladhatja nekik a 200 

m
2
-es területet és akkor neki fizetnek.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Folyamatosan fejlődik a technika, rossz a lefedettség, javasolom járjuk körbe, ne vessük el. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Elvetni nem kell, gondolkodni kell rajta, mi lenne a legjobb megoldás. 

 

Juhász István polgármester 

Beszélek a Telekom képviselővel, hogy a testület a látkép miatt további tárgyalásokat szeretne 

folytatni, nem veti el a kezdeményezést. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a testület tárgyaljon tovább, ne 

vesse el a torony felállításának lehetőségét. 
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A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

4/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Magyar Telekommal kötendő bérleti szerződés kötésének 

lehetőségét - bázisállomás létesítésére - és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy napolja el a döntést, folytasson további 

tárgyalásokat a szolgáltatóval és későbbi időpontban térjen vissza a kérdésre. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős:  biz. elnöke 

 

 

Juhász István polgármester 

Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy Nagyné Székely Hedvig pénzügyi 

csoportvezetőnk elment nyugdíjba, Fónadné Kovács Natália átveszi a munkáját próbaidőre, 

Susán-Fáczán Zsuzsanna segíteni fog a munkákba. 

Felkértem egy független könyvvizsgáló céget, hogy nézze át teljes egészében a 2015-ös évet, 

hogy tiszta lappal tudjunk indulni. Kb. 7-8 nap alatt végeznének. 

A könyvvizsgáló alkalmazására 60 eFt/nap összeget kell elkülönítenünk. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom 500 eFt-os keretösszeget határozzunk meg a könyvvizsgáló alkalmazására. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

A pénzügyi előadói munkakörbe a pályázat ki lett írva ? 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Ki volt írva a pályázat, 3 fő jelentkezett, 2 fő nem felelt meg a pályázati kiírásban 

foglaltaknak, 1 főt polgármester úrral egyetértésben nem találtam alkalmasnak. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy könyvvizsgáló megbízására 

500.000,-Ft-os keretösszeget határozzon meg a testület. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

5/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták könyvvizsgáló megbízásának lehetőségét és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy könyvvizsgáló megbízására – 2015. év 

vizsgálatára - 500.000,-Ft-os keretösszeget határozzon meg.  

Megbízzák a bizottság elnökét, hogy 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 ülést15,00 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

 

        Klajzsovics Ferenc 

              biz. elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


