
  

 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2016.09.08-án 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

   Gémes Virág biz. tag jelezte távolmaradását 

 

Napirend:    

1. Féléves pénzügyi jelentés 

2. HTHK Kft. tagi kölcsön 

3. Könyvtár átalakítás 

4. Tornacsarnok héjazat szigetelés 

5. Szociális tűzifa pályázat 

6. Szolgálati lakás átalakítás 

7. Petőfi szobor tisztítása 

8. Pintérné Mátyássy Ildikó kérelme 

9. Rákellenes Liga sportnap támogatása 

10. Szüreti felvonulás ételosztás 

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:  2016. féléves pénzügyi jelentés 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Megkérem Fónadné Natit mondjon pár szót a félévi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban. 

 

Fónadné Kovács Natália pénzügyi üi. 

Elkészült a 2016. első féléves jelentés, arányosak a teljesítések.  A működési kiadásoknál a 

45. ponttól éves teljesítés szerepel, ezek a civil szervezetek támogatásai. 28. pont dologi 

kiadás a Szuha Kft.-nek fizettük ki konténerszállításra, itt nincs teljesítés, mert szállító levelek 

alapján intézményekre van elszámolva. Az intézményeknél az előirányzatot át kellene 

csoportosítani.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Ne nyúljunk hozzá, majd a 9 havi teljesítésnél visszatérünk, ha szükséges. 

A nyugdíjba menőknél, a dolgozók elmaradt bérével minden rendben ?  
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Fónadné Kovács Natália pénzügyi üi. 

Minden rendben, a nyelvpótlékok miatt elmaradt bér kifizetésre kerültek. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A képviselői tiszteletdíj szakfeladaton szerepel a polgármester úr bére – ezért van az 

emelkedés.  

 

Mészáros Józsefné biz.  

Élelmiszer költség - az 55. sorban kevesebb a teljesítés. Sokat terveztünk, vagy mi az oka ? 

 

Fónadné Kovács Natália pénzügyi üi. 

A kiszállított adagokat így bontották szét és ebből is adódhat. Kevesebb volt a beszerzés, 

csúszás is lehet, és  később lett a teljesítés. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A felülvizsgálat megtörtént, mindenki átutalásos lett, készpénzes kifizetés nincs.  

 

Jancsó István biz. tag 

A 71. sorban a közvilágítás bővítéssel mi a helyzet ? 

 

Halmai László alpolgármester 

Tervbe van véve, még nincs kész, ezért nincs teljesítés. 

 

Varga János biz. tag 

A gesztenyefák permetezése már a 2. évben maradt el, elpusztulnak, ha nem lesznek 

megpermetezve, erre figyeljünk oda. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Időarányosak a teljesítések, a bevételek jól is alakultak. 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a 2016. első félévi beszámolóval, az alábbi 

számokkal: 

Működési bevétel:  162.019.400,-Ft 

Előző évi pénzmaradvány:    30.643.911,-Ft 

Bevételek összesen:  192.663.311,-Ft 

 

Működési kiadás:  146.909.642,-Ft 

Felhalmozási kiadás:      4.603.700,-Ft 

Tartalék:     41.149.969,-Ft 

Kiadások összesen:  192.663.311,-Ft 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

45/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a 2016. első félévi teljesítést és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra az alábbi számokkal a 2016. első félévi 

teljesítést: 

Működési bevétel:  162.019.400,-Ft 

Előző évi pénzmaradvány:    30.643.911,-Ft 

Bevételek összesen:  192.663.311,-Ft 

Működési kiadás:  146.909.642,-Ft 

Felhalmozási kiadás:      4.603.700,-Ft 

Tartalék:     41.149.969,-Ft 

Kiadások összesen:  192.663.311,-Ft 

 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

       2./ Napirend: HTHK Kft. tagi kölcsön 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Tagi kölcsönt szeretne a hulladékszállító cég, mivel sok a kintlévősége, Apcra eső rész 20 % 

lenne. Nem tudjuk, hogy a tagok hogy szavaznak, a tagi kölcsön nyújtásának akkor lenen 

értelme, ha minden tag egységesen megszavazná. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

A hulladékszállító cég kintlévőségei között a 2. negyedéves díj is szerepel. A lakosság nem 

kapta meg a 2. negyedéves csekket, ezért is sok a kintlévőség. A tagi kölcsön nyújtását a 

legtöbb önkormányzat leszavazta. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Mi a biztosíték, hogy visszakapjuk ezt a kölcsönt, javasolom napoljuk el a döntést.  Akkor 

működne, ha minden tagönkormányzat adna kölcsönt, ha csak 1-2 önkormányzat, annak 

semmi értelme. 

 

Varga János biz. tag 

A cég is megoldhatja, kérhet előleget, ezt Szabó Zsolt államtitkár Úr mondta. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy nem támogatjuk  a 

hulladékszállító cégnek tagi kölcsön nyújtását. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

46/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tagi 

kölcsön nyújtását és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság nem támogatja a tagi kölcsön nyújtását a hulladékszállító cégnek. 

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

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

3./ Napirend: Könyvtár átalakítás 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A könyvtár belső berendezésének korszerűsítésére pályázaton nyertünk 3.102.924,-Ft-tot. 

Ennek egyik feltétele a könyvtár belső festése és felújítása, illetve egy szomszédos helyiség 

hozzácsatolása a belső térhez. Ezt önerőből kell elvégeznünk, a munkák elvégzéséhez 556 

eFt-os árajánlatot kaptunk.  

Kérem mondjanak véleményt. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Mit takar pontosan az 556 eFt-os összeg, mert elég nagy összeg. Nincs benne pontosan pl.,  

hogy hány m2-t festenek, stb., ezt én így nem tudom elfogadni. 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Erről már szavaztunk, az önerőt is megszavaztuk, meg kell csinálni, javasolom fogadjuk el 

Hódi Gyula egyéni vállalkozó 556 eFt-os árajánlatát.  

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – 5 mellette, 1 ellene szavazattal az az alábbi határozatot 

hozzák: 
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PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

47/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a könyvtár belső festési és felújítási munkáira beérkezett 

árajánlatot és javasolja a testületnek, hogy Hódi Gyula egyéni vállalkozót bízza meg a 

könyvtár belső festési és felújítási munkáinak elvégzésével, bruttó 556.000,-Ft összegért. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

4./ Napirend: Tornacsarnok héjazat szigetelés 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Beázik a tornacsarnok teteje, kértünk árajánlatot a tetőszigetelésre, 1 ajánlat érkezett, 5.600 

eFt összegben. Ez csak egy információ, gondolatébresztő, most ne foglalkozzunk ezzel a 

kérdéssel, mivel csak 1 árajánlat van.  

Aki ezzel egyetért, kérem  kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

48/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tornacsarnok tetőszigetelésére beérkezett árajánlatot és 

az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság elnapolja a döntést,  mert csak 1 árajánlat érkezett.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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 5./ Napirend: Szociális tűzifa pályázat 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Maximum 270 m3 szociális tűzifára pályázhatunk az idén, tavaly 150 m3-re lehetett pályázni 

és 68 m3-t nyertünk. 

Pályázzunk, vagy sem és mennyire ?  

Mészáros Józsefné biz. tag 

Mindenképpen pályázzunk, várják az emberek. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Pályázzunk, sok a rászoruló a községben. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom pályázzuk meg a maximális 270 m3 mennyiséget és meglátjuk mennyit kapunk, 

utána döntsünk az önerőről. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

49/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a szociális tűzifára pályázat beadását és az alábbi határozatot 

hozzák:  

A bizottság javasolja a testületnek, hogy a maximális mennyiségre (270 m
3
) nyújtsa be a 

testület a pályázatot. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

     6./ Napirend: Szolgálati lakás átalakítás 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A rendőrlakás felújításról már beszéltünk, megjött az árajánlat, 837 eFt. 

 

Jancsó István biz. tag 

Hány m2-ről van szó, mert az nincs leírva, 1 szobáról van szó ? 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A körzeti megbízottunk beadott egy kérelmet, szeretnének 1 plusz szobát, mivel decemberben 

érkezik a 2. gyermekük. A plusz szoba kialakításra megérkezett az árajánlat, lelakhatja a 

felújítás költségeit, vagy fizeti az önkormányzat ebben kellene dönteni.  
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Javasolom vállalja fel az önkormányzat a felújítás költségeit, a mi lakásunk, én támogatom a 

kérést. 

 

Jancsó István biz. tag 

Támogassuk, ez természetes, a mi lakásunk, de jó lenne pontosan tudnia m2-t. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Kérhetünk másik árajánlatot is, és össze tudjuk hasonlítani. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Háromszoros az ár, mint amit beszéltünk, ez kicsit sok. Támogatni kell a rendőrünket, ezzel 

egyetértek, de az ár nagyon sok. Nem látom mi a munkának a valódi értéke.  

 

Jancsó István biz. tag 

Aki megrendelte biztos elmondta mit szeretne és arra készült az árajánlat.  

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Erről már beszéltünk, kértünk árajánlatot és eddig ez az egy érkezett. 

 

dr. Zsiga Szilvia jegyző 

Keddre kérhetjük az árajánlat részletezését, a 837 eFt pedig lehet egy keretösszeg. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Javasolom szavazzuk meg a 837 eFt-tot és Körömi Kázmér beszélje meg konkrétan mit 

szeretne a körzeti megbízott, mi lenne a konkrét munka. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

50/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a rendőrlakásban plusz szoba kialakításának lehetőségét és 

az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság tagjai javasolják a testületnek a 837.000,-Ft-os árajánlat elfogadását, a plusz szoba 

kialakítását.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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     7./ Napirend: Petőfi szobor tisztítása 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A Petőfi szobor tisztítására egy árajánlat érkezett, többféle módszert ajánlanak. A 

magasnyomású tisztítást nem javasolom, a homok szórással történő tisztítás lenne a 

megfelelő, ami bruttó 190 eFt. 

 

Halmai László alpolgármester 

A Petőfi szobor kopott, csúnya, kezdeni kell vele valamit. Javasolom a homokszórást 

próbáljuk meg, az hosszabb időre hatásos.  

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Először legyen rend a Petőfi téren, utána szavazzuk meg a szobor tisztítását. A falu azt nézi, 

hogy kik vannak ott egész nap a Petőfi téren. A kamerarendszert megvárnám, utána a tisztítás. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Sokat javíthat a park minőségén a Petőfi szobor tisztítása, hogy kik járnak oda az nem 

befolyásolja a park minőségét, bárki járhat oda. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Javasolom végeztessük el a szobortisztítást. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Petőfi szobor homokszórásos 

módszerrel legyen megtisztítva, bruttó 190 eFt összegért.  

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

51/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Petőfi szobor tisztítását és javasolja a testületnek, hogy 

Kiss Péter vállalkozót bízza meg a Petőfi szobor homok szórással történő tisztításával és 

felületkezeléssel, bruttó 190 eFt összegben.  

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 
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        8./ Napirend: Pintérné Mátyássy Ildikó kérelme 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A 8. napirendi pont tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, mivel személyi kérdésekről lesz 

szó. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Z á r t     ü l é s 

 

9./ Napirend: Rákellenes Liga sportnap támogatása 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A Rákellenes Liga Megyei Sportnapot szervez a Lőtéren, kb. 100 főre számítanak, ehhez 

kérnek anyagi támogatást. A konyhán szeretnék a pogácsát megsütni. Javasolom 60 eFt-os 

keretösszeget határozzunk meg, ebből meg tudnak oldani mindent. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Támogatom a kérést, egyetértek a 60 eFt-os támogatással. 

 

Körömi Kázmér biz. tag 

Támogatom a kérést. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a Rákellenes Liga 60 eFt-os támogatásával 

a Megyei Sportnapra. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

52/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a Rákellenes Liga Apci Alapszervezete  – Országos 

Sportnap megrendezéséhez anyagi támogatás – kérését és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 60.000,-Ft anyagi támogatást nyújtson az 

Országos Sportnap  megrendezéséhez. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke  
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        10./ Napirend: Szüreti felvonulás ételosztás 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

El kellene döntenünk, hogy milyen ételt főzzünk a Szüreti felvonulásra, hány adagot. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

A töltött káposztát nem javasolom, nem célszerű, valami mást kellene főzni, babgulyás 

szerintem jó lenne. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A babgulyás lenne a legjobb, 300 adagot főzzünk, mint tavaly, javasolom 200 eFt-os 

keretösszeget határozzunk meg.  

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

53/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a szüreti felvonulásra meghívott vendégek, közreműködők, 

fellépők étkeztetésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 200.000,-Ft-os keretösszeget határozzon 

meg a 2016.09.17-én megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás és mulatságra 300 adag 

babgulyás étel elkészítéséhez. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

        11./ Napirend: Egyebek 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

A központi konyhára előírták /HACCP/ fagyasztóláda, rozsdamentes tálalópult beszerzését, 

ami 300 eFt-ba kerülne, meg kell vásárolnunk, alőírás. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

54/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a központi konyhára előírt gépek megvásárlását és az alábbi 

határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 300.000,-Ft keretösszeget határozzon meg 

a központi konyhára fagyasztóláda, rozsdamentes konyhapult megvételére. 

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

 

Határidő: következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Fónadné Kovács Natália pénz. üi. 

A 2015. évet felrögzítettük a kolléganővel, a kötelezettségvállalásokat kell még felrögzíteni, 

ami a legnagyobb munka, nem tudjuk megcsinálni, ezért végezné el az EPER program 

fejlesztője. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Akkor az 1.200 eFt-tot várjuk vissza a cégtől, nem végezték el a munkájukat. 

Testületi határozat nélkül ne döntsünk. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérnék 2 bizottsági tagot, akikkel megnéznénk a könyvelési folyamatot, hogy működik az 

EPER program. Mészárosné Icut és Szalay Erzsébetet kérdezem, hogy vállalják-e, hogy 

megnézzük a könyvelés folyamatát. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Vállalom, nézzük meg. 

 

Szalay Erzsébet biz. tag 

Nézzük meg, vállalom. 

 

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a javaslatommal. 

 

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

BIZOTTSÁG 

 

55/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a könyvelési program /EPER/ működésének megtekintését 

és az alábbi határozatot hozzák: 

A pénzügyi bizottságból 3 fő - Klajzsovics Ferenc biz. elnöke, Mészáros Józsefné biz. tag és 

Szalay Erzsébet biz. tag – megnézi az EPER program működését, a könyvelési folyamatot. 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

 

Határidő: 2016.12.31. 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Halmai László alpolgármester 

Németh Dezsőné azzal a kérdéssel fordul a testülethez, hogy a tulajdonában lévő Apc, 

Rákóczi F. út 142.sz. alatti ingatlanra szeretne egy hátsó bejáratot nyitni, melyet az 

önkormányzat területén keresztül tudna megközelíteni. A buszforduló mögötti területről van 

szó. Kéri a bizottság, a képviselő testület hozzájárulását. 

 

Klajzsovics Ferenc képviselő 

Javasolom járuljunk hozzá a hátsó bejárat nyitásához. 

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG 

 

56/2016.(IX.08.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták Németh Dezsőné kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az Apc, Rákóczi Ferenc út 

142.sz. alatti ingatlanhoz hátsó bejárat nyitásához, – gépjármű behajtásra -  az önkormányzati 

terület használatához. 

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 16,40 órakor bezárja. 

 

kmft. 

  

              Klajzsovics Ferenc 

                     biz. elnöke 


