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Készült: 2016.05.05-én 15,30 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Gémes Virág képviselő és Mészáros Józsefné képviselő jelezte
távolmaradását

Napirend:
1. Az önkormányzat belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló árajánlat.
2. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a fenti napirendi pontokra.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi
pontokat.

1.! Napirend: Az önkormányzat belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
árajánlat.

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. belső ellenőrzésre szóló áraj ánlatát, kérem a bizottság elnökét, hogy j avaslatukat terjessze
a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ajánlatot és javasolja a testületnek, hogy a 6 pontba
szedett ajánlat közül az alábbi 4 pontot fogadja el:
1.! Belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése, kiemelten a kontrollkörnyezet

keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére, 375.000,-Ft ± AFA munkadíj ért.
21 Önkormányzati konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának

ellenőrzése, 225.000,-Ft ± AFA munkadíjért.
3.! Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott

támogatások és azok elszámolásának ellenőrzése, 150.000,-Ft ± AFA munkadíjért.
4.! Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés,

telj esítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendj ének, gyakorlásának ellenőrzése Apc
Községi önkormányzat vonatkozásában, 75.000,-Ft ± AFA munkadíjért.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

50/2016.(V.05.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzat belső kontrolirendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t
(2373 Dabas, Tavasz u. 3.) az alábbi feladatok elvégzésével:

1.! Belső kontrolirendszer kialakításának ellenőrzése, kiemelten a kontrollkörnyezet
keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére, 375.000,-Ft + AFA munkadíjért.

2.! Önkormányzati konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának
ellenőrzése, 225.000,-Ft + AFA munkadíjért.

3.! Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott
támogatások és azok elszámolásának ellenőrzése, 150.000,-Ft ± AFA munkadíj ért.

4.! Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
telj esítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendj ének, gyakorlásának ellenőrzése Apc
Községi önkormányzat vonatkozásában, 75.000,-Ft + AFA munkadíj ért.

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.05.3 1.

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Pályázati lehetőség van a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfej lesztésére,
korszerűsítésére. A pályázaton 3,5 millió Ft-ot lehet nyerni, 10 %-os önerő szükséges, jövőre
indulna a projekt. Nevezési díj címén 10 eFt-tot kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg
beűzetni, a pályázatot 2016. május 27-ig lehet benyújtani. A pénzügyi bizottság megtárgyalta,
kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy vegyünk részt a
pályázaton, a nevezési díjat, 10 eFt-tot fizesse be az önkormányzat.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

51/2016.(V.05.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyúj tásának lehetőségét és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület részt kíván venni a pályázaton, a szükséges 10 %-os önerőt biztosítja, a
pályázathoz szükséges nevezési díjat, 10.000,-Ft-tot a pályázat benyújtásával egyidejűleg -

2016. május 27-ig - befizetni.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.05.26.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Megkeresett Bogdán Tiborné azzal a kéréssel, hogy máj us 7-re szeretne 5 db asztalt és 10 db
padot családi rendezvényre elkérni az önkormányzattól.
Mi a vélemény.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Adjuk oda, aki átveszi ellenőrizze, hogy megfelelő állapotban kerüljenek vissza.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy odaadjuk a kért asztalokat és
padokat a május 7-i családi rendezvényre Bogdán Tiborné 3032 Apc, Dobó u. 7.sz. alatti
lakosnak.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

52/2016.(V.05.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület megtárgyalta Bogdán Tiborné 3032 Apc, Dobó István út 7.sz. alatti lakos
kérelmét (asztalok és padok) és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 2016. május 7-re (szombat) biztosít 5 db asztalt és 10 db padot az Apc,
Dobó u. 7.sz. alatti családi rendezvényre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: 2016.05.07.

Felelős: polgármester





Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16,15 órakor bezárja.
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~i~~sz István ~
polgármester

dr. Zsiga Szilvia
jegyző




