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57-2/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a bizottság 2012. március 28-án /14,30-14,55/ megtartott üléséről 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Halászné Kovács Éva a bizottság elnöke, Banyári István képviselő, a bizottság tagja, Vasaji 
László Arnold képviselő, a bizottság tagja, Erdélyi László a bizottság külső tagja (4 fő) 
Matula Jánosné képviselő asszony és Aranyi János Gábor képviselő úr 
 
Meghívottak: 
Nagy Erzsébet aljegyző 
 
Az idő rövidsége miatt az ülés összehívása telefonon történt.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 
Javasolta, hogy a 2012. március 28-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat, egy 
kiegészítéssel, tárgyalja meg és véleményezze a bizottság: 
 
          I.   6.) Egyéb ügyek 
   a) Települési arculat, útkarbantartási feladatok megbeszélése 
 

II.        b) Javaslat a jogsértés orvoslására a Kormányhivatal észrevétele alapján 
 

 III.       c) Javaslat a Piac üzemeltetésének pályázati felhívására 
 
 IV.      Ajánlat Belső Ellenőrzési Irodától  
 

A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
I. Napirend: 
    6.) Egyéb ügyek 

a) Települési arculat, útkarbantartási feladatok megbeszélése 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A hétfői megbeszélésen a jelenlévők véleménye az volt, hogy az útkarbantartási feladatokat el 
kell végezni, attól függően, hogy a pénzügyi keretünkből mennyi marad. A felmérés alapján 
árajánlatot kérünk a kátyúzásra és az útalap építésre. A keretünk 3.400 eFt, elsődleges, hogy a 
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kátyúzást meg kell csináltatni.  A maradék pénzből a kiválasztott két utcára az útalap építést 
meg lehet csináltatni.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
A településen lévő útjelző tábláknak a pótlása, helyreállítása meg fog-e történni? 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Az útjelző táblák pótlása folyamatban van.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Korábban szó volt az utcanév táblák kihelyezéséről, ezt is meg kellene oldanunk.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Javaslom, hogy az utcanév táblákra készüljön el egy felmérés, hogy hány darabra van 
szükség. Erre kérjünk be három árajánlatot. 
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Véleményem az, hogy az összes utcanév táblát le kell gyártatni, hogy egységes legyen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslatokkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
27/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Útkarbantartási feladatok megbeszélése 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság úgy rendelkezik, hogy a felmérés után a 
négyezetméterek alapján elvégzendő kátyúzási és útalap építési munkálatokra árajánlat 
bekérését javasolja.  
 
2./ A bizottság továbbá javasolja, hogy az utcanév táblákra is készüljön felmérés, hogy hány 
darabra van szükség, ennek függvényében 3 árajánlat bekérésével. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
II. Napirend: 
     6. b) Javaslat a jogsértés orvoslására a Kormányhivatal észrevétele alapján 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
A kormányhivatal törvényességi észrevételt nyújtott be a 2012. február 8-i zárt ülésen 
megtárgyalt ügy és a határozat meghozatala során történt eljárási hibákra. Erre készült kettő 
határozati javaslatot. Én a magam részéről megköszönöm a másodikként megkapott határozat-
tervezetet, mely a hatályon kívül helyezésről szól. Igazából határozat nélkül is véglegesítésre 
került volna jegyző asszony munkaviszonya. 
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Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a 
41/2012. számú határozatot hatályon kívül helyezzük? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
28/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a jogsértés orvoslására a Kormányhivatal észrevétele alapján 
 
 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határoz, hogy a 
testület 41/2012. számú határozatának hatályon kívül helyezését javasolja a képviselő-testület 
részére. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
III. Napirend: 
      c) Javaslat a Piac üzemeltetésének pályázati felhívására 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Az előterjesztést mindenki megkapta, a kiírás az előző kiíráshoz képest egy kiegészítéssel 
módosult. A kiegészítés a 6. pontban szerepel, mely szerint az önkormányzat részére az 
üzemeltető 1 m2 asztalterületet ingyenesen biztosít a mezőgazdasági termények árusítása 
céljára.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a piac üzemeltetésének 
pályázati kiírásával? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
29/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a Piac üzemeltetésének pályázati felhívására 
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határoz, hogy a 
piac üzemeltetésének pályázati felhívásával egyetért, azt javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 



 4 

 
IV. Napirend: 
      Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda ajánlata 

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke: 
Ajánlat érkezett a Szalkay Belső Ellenőrzési Irodától, a levelet azért küldte, mert olvasta, 
hogy a bizottság és a képviselő-testület nem volt megelégedve a belső ellenőrzési jelentéssel. 
Javaslom, hogy pár soros levélben jelezzük a cégvezetőnek, hogy köszönjük az ajánlatát, de 
egyenlőre az önkormányzat a kistérséggel van szerződésben. A változások után nem tudjuk, 
hogy milyen formában, hogyan fog változni a belső ellenőrzés. Viszont a későbbiekben 
szükség van rá, akkor árajánlatot kérünk tőle, evidenciában tartjuk a cégét. Ilyen jellegű 
válasz szeretnék küldeni az úr felé.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
30/2012. (III.28.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Belső Ellenőrzési Iroda ajánlata         
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda 
ajánlatát és úgy rendelkezik, hogy megköszöni a Belső Ellenőrzési Iroda ajánlatát, de 
egyenlőre nem kíván vele élni, mivel a kistérség látja el a belső ellenőrzési feladatokat. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők 
aktivitását, majd az ülést 14,55-kor bezárta.  
 

Kmft. 
 

      Halászné Kovács Éva 
                                                                    képviselő 

                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 


