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Jelen vannak:
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Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula alpolgármester

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Dr. Lukács Noémi Szirák Polgárosodásáért Alapítvány képvisel je

Hajnal Tamás

Dobos Tamás rend r rnagy, osztályvezet

Virág Viktor

Távol maradt : Baranyi Gusztáv alpolgármester

                    Novák Lajos képvisel

                    Micsutka Attila képvisel



A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  jelen van.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít k személyére, Cselovszki László és Lukács Gyula képvisel k személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít k személyét 4 igen szavazattal
elfogadja.

A polgármester javaslatot tesz a napirendre a kiegészítésekkel együtt, a meghívóban
szerepl knek megfelel en.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány - Együttm ködési megállapodás

2./ Rend rkapitányság beszámolója

3./ Közbiztonság növelését szolgáló pályázati lehet ség

4./ Napköziotthonos Óvoda kérelme és Alapító Okiratának módosítása

5./ Magyar Nemzeti Vagyonkezel  tájékoztatása a Rákóczi út 47. szám alatti
ingatlannal   kapcsolatban

6./ Nemzetiségi Együttm ködési Megállapodás felülvizsgálata

7./ Rendezvények szervezése

8./ Pásztói Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás megszüntetése

9./ 2014. évi költségvetési koncepció

10./ 3 f  közfoglalkoztatott felvételi lehet sége

11./ Háziorvosok kérelme

12./ Katymári László kérelme

13./ 2012. évi bels  ellen rzési tevékenységr l

14./ Rendelet alkotás és –módosítás

15./ Lakossági és egyéb kérelmek – zárt ülés

1./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány – Együttm ködési megállapodás



Dr. Lukács Noémi : Szeretnénk folytatni a tavalyi évben elkezdett jó együttm ködést és
ennek keretében új célok megvalósítását határoztuk el. ( Az Együttm ködési megállapodás a
jegyz könyv mellékletét képezi)

Kómár Jánosné : Szeretném megköszönni az alapítvány munkáját, amit a település
szépítéséért megtesznek. Kérem a Képvisel -testületet, hogy szavazzon.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

 80/2013. (IV.29.) számú határozat

Szirák Polgárosodásáért Alapítvány - Együttm ködési megállapodásról

1./ Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete köszönettel vette az alapítvány részér l
történt megkeresést, melyet megtárgyalt és kinyilvánítja szándékát az együttm ködésre.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az Együttm ködési megállapodás megkötésére.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : folyamatos

2. Rend rkapitányság beszámolója

Dobos Tamás rend r rnagy beszámol Szirák község közbiztonsági helyzetér l. A beszámoló
a jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : Köszönjük szépen a beszámolót. A körzeti megbízott és az Önkormányzat,
illetve a Rend rkapitányság és az Önkormányzat közötti kapcsolat is nagyon jó, ezért úgy
gondolom, hogy fogunk tudni javítani a jelenlegi állapoton. A Képvisel -testületet kérem,
hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

 81/2013. (IV.29.) számú határozat

Rend rkapitányság beszámolójáról

1./ Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a Rend rkapitányság
beszámolóját az írásos el terjesztésben foglaltak szerint.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : folyamatos

3. Közbiztonság növelését szolgáló pályázati lehet ség

Kómár Jánosné : A Magyar Közlönyben megjelent a 8/2013.(III.29.) Bm rendelet, amelyben
azt találtam, hogy a közbiztonság növelésével kapcsolatban is be lehet adni pályázatot,
melyhez 10% önrész szükséges. A Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. –t l már kaptunk



régebben egy árajánlatot, ami 9.937.369 Ft összegr l szólt, tehát öner ként biztosítanunk kell
993.737 Ft-ot. Azt javaslom, hogy az ÉRV Zrt.-t l kapott 850.000 Ft-ot, amit a vízhálózatunk

ködésével kapcsolatban kaptunk, fordítsuk erre a célra és egészítsük ki a hiányzó résszel.

Kulikné Bányász Erzsébet : Javaslom, hogy egy teljesen külön számlára tegyük ezt a pénzt.

Kómár Jánosné :Természetesen megoldható, hogy külön kezeljük.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

82/2013. (IV.29.) számú határozat

Közbiztonság növelését szolgáló pályázatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházás összköltségét (9.937.369 Ft) elfogadja.

2./ A Képvisel -testület kötelezettséget vállal a pályázathoz szükséges öner  (993.737 Ft)
biztosítására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : azonnal

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

83/2013. (IV.29.) számú határozat

Pályázathoz szükséges öner  biztosításáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a közbiztonság
növelését szolgáló pályázathoz szükséges öner t az ÉRV Zrt.-t l az üzemeltetési jog
megvásárlásáért kapott 856.806 Ft-ból kívánja fedezni, melyet kiegészít 136.931 Ft-tal.

2./ Az öner höz szükséges összeget az Önkormányzat elkülönített számlán kezeli.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : azonnal

4. Napköziotthonos Óvoda kérelme és Alapító Okiratának módosítása

Kómár Jánosné : 2012. december 31. határid vel két jogszabály kötelezi a fenntartókat arra,
hogy felülvizsgálják és módosítsák az intézmények alapító okiratát. Módosítani kellett a
szakfeladatok elnevezését, illetve az óvoda neve is változik Aprófalva Óvoda Szirák
elnevezésre.

Kérem a Képvisel -testületet, hogy a módosításokkal együtt az Alapító okiratot fogadja el.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

84/2013. (IV.29.) számú határozat



Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyta az írásos el terjesztésnek
megfelel en az Aprófalva Óvoda Szirák Alapító Okiratának módosított szövegét.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné : Az óvoda május 24.-én a hagyományokhoz híven szeretné megtartani a
gyermeknapot. A rendezvény megtartásához semmiféle anyagi eszközzel nem rendelkeznek,
ezért kérik a Képvisel -testület segítségét. Javaslok 10.000 Ft támogatást, amelyb l játékokat
tudnak venni.

Kulikné Bányász Erzsébet : A TÁMOP pályázatból maradtak filctollak és egyéb papír-,
írószerek. Abból is lehetne nekik adni.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

85/2013. (IV.29.) számú határozat

Napköziotthonos Óvoda kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a gyermeknapot
támogatva 10.000 Ft támogatást nyújt az Aprófalva Óvoda Szirák részére.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint

5. Magyar Nemzeti Vagyonkezel  tájékoztatása a

Rákóczi út 47. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

Kómár Jánosné : A Magyar Nemzeti Vagyonkezel  levélben kérte, hogy az el leg már
kérelmezett Szirák Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adását a
Képvisel -testület vizsgálja felül és a szükségességet ismételten tárgyalja meg. Azt
gondolom, hogy ez egy hatalmas felel sség lenne az Önkormányzatnak. Az el terjesztésben
benne vannak az érvek és ellenérvek, kérem a testületet, hogy ennek tükrében hozza meg
döntését.

Kulikné Bányász Erzsébet : Már pórul jártunk egyszer ezekkel a szociális lakásokkal,
szerintem nincs szüksége ennek a falunak ilyen felel sségre, illetve ilyen feltételekkel ezt nem
is tudjuk vállalni.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

86/2013. (IV.29.) számú határozat

Rákóczi út 47. szám alatti ingatlanról



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a továbbiakban
eláll a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  felé benyújtott kérelmét l és nem tart igényt a Rákóczi
út 47. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésére.

Felel s : Várnai Ildikó jegyz  Határid  : azonnal

6. Nemzetiségi Együttm ködési Megállapodás felülvizsgálata

Kómár Jánosné :  A törvényeknek megfelel , a helyi sajátosságokat figyelembe véve elkészült
egy új Együttm ködési Megállapodás tervezet a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Remélem eredményesen fogunk tudni együtt dolgozni, bár minden alkalommal küldünk az
elnöknek meghívót a Testületi-ülésre, de még nem láttam egyszer sem részt venni az ülésen.
Kérem a Testületet, hogy fogadja el a tervezetet és adjuk át a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak is, hogy vitassák meg.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

87/2013. (IV.29.) számú határozat

Roma Nemzetiségi Önkormányzat – Együttm ködési megállapodásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja az Együttm ködési
Megállapodás tervezetben foglaltakat és átadja azt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére, hogy vitassák meg.

2./ Felhatalmazza a polgármestert - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése után – hogy
az Együttm ködési Megállapodást aláírja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint

7. Rendezvények szervezése

Kómár Jánosné : Szeretném megkérdezni a Képvisel -testületet, hogy az idei évben milyen
rendezvények megszervezését gondolta? Az els dleges a falunap lenne.

Kulikné Bányász Erzsébet : Én nem támogatom a falunapot, mert nem szeretem ezeket az egy
napos dáridókat. Azt szeretem, ha minden nap jól érzik magukat ezen a településen az
emberek, másrészt azt látom, hogy a testület sem olyan, hogy egy igazi nagy falunapot
közösen össze tudna hozni.

Cselovszki László : Ha van pénzünk, akkor inkább ültessünk mindenhová egy szál virágot,
mert azzal többet érünk, mint egy falunappal.

Kómár Jánosné : Mindenképpen szeretném, ha az Id sek-napja idén is megrendezésre
kerülne, illetve a Karácsonyi délután is egy jó program volt tavaly.



Kulikné Bányász Erzsébet : Én támogatom mindkét rendezvényt. Örülök, hogy a karácsonyi
betlehemet a piactéren nem rongálta meg senki.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

88/2013. (IV.29.) számú határozat

Rendezvények szervezésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy 2013. évben nem
rendez falunapot.

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a 2013-as évben az Id sek-napja és a
Karácsonyi délután programokat támogatja, illetve szervezi meg.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint

8. Pásztói Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás megszüntetése

Kómár Jánosné : Szirák Község Önkormányzatának nincs arra pénze, hogy külön társulást
tartson fenn, illetve a társulásból való kilépésr l a Képvisel -testület már döntött. A határozati
javaslatom az, hogy az Önkormányzat a Pásztói Kistérség Többcélú Társulásában lév  összes
vagyonát, vagyonrészét, a vagyontárgyak értékesítését kéri és a részének a teljes kör
megfizetését.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

89/2013. (IV.29.) számú határozat

Pásztói Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás megszüntetésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy amennyiben a
Társulás megsz nik, úgy a Pásztói Kistérség Többcélú Társulásában lév  összes vagyonát,
vagyonrészét kéri.

2./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás megszüntetésével kapcsolatos igényt
a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása felé jelezze.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

9. 2014. évi költségvetési koncepció

Kómár Jánosné : A koncepciónál csak irányelveket tudunk meghatározni, számszakilag
semmit nem tudunk, hiszen nem ismerjük, hogy milyen támogatási formák lesznek, milyen
feladatra mennyi pénzt kapunk, tehát az egész bevételi oldal teljes mértékben hiányzik. A



koncepció szövegét az el terjesztésben megkapták, ezért kérem, hogy szavazzon aki egyetért
vele.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

90/2013. (IV.29.) számú határozat

Szirák Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az írásos
el terjesztésnek megfelel en elfogadja a 2014. évi költségvetési koncepcióját.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Várnai Ildikó jegyz

Határid  : 2014. évi költségvetés készítése

(A koncepció teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

10. 3 f  közfoglalkoztatott felvételi lehet sége

Kómár Jánosné : Megkérdeztem a Munkaügyi Központot, hogy van-e egyéb
közfoglalkoztatotti keret náluk. 6 órás foglalkoztatásnál 3 f  keretet kapnánk, de 70%-os
támogatottságú és 30%-ot hozzá kell tenni az Önkormányzatnak. Az óvodában az egyik dadát
megm tötték, ezért k jelezték, hogy szükségük lenne egy f  közfoglalkoztatottra vagy
helyettesít re, mert a létszámuk egyel csökkent. Véleményem szerint erre használjunk fel egy

 közfoglalkoztatottat, mint hogy helyettesít  embert fizessünk több hónapig. A másik
probléma, hogy nincsenek takarítóink a közintézményekben.

Cselovszki László : Ez azt jelenti, hogy fél éven át napi hat órában két ember takarítaná az
önkormányzati intézményeket? Mert akkor nagyon nagy tisztaságnak kell lenni ezután.

Kómár Jánosné : Egy ember kapná meg a Ligát és az Önkormányzat épületét és egy másik
ember kapná a M vel dési házat, az orvosi rendel t és a fogorvosi rendel t, a harmadik
ember pedig menne az óvodába.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

91/2013. (IV.29.) számú határozat

3 f  közfoglalkoztatott felvételér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy hozzájárul 3 f
közfoglalkoztatotti támogatás igénybevételéhez, biztosítja a munkabér és járulékainak 30 %-
át.

 A foglalkoztatás 6 órás munkaviszonyban, 6 hónap id tartamra szól.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint



11. Háziorvosok kérelme

Kómár Jánosné : Két háziorvosunk azt kéri, hogy egy számítástechnikai fejlesztéshez adjuk a
hozzájárulásunkat. Van egy 6 éves laptop az orvosi rendel ben, ami nagyon lassú, már szinte
akadályozza a munkát. Kérik, hogy egy új számítógépet kaphasson az orvosi rendel .
Véleményem szerint ez nagyjából egy 200.000 Ft-os fejlesztés lenne.

Cselovszki László : Feltétlenül szükséges, hogy laptop legyen? Csak azért, mert egy laptop
árából egy sokkal komolyabb asztali számítógépet lehet venni.

Kómár Jánosné : Nem szükséges, én is úgy gondoltam, hogy asztali gépet kapjanak. Írok a
béri polgármesternek is egy levelet, hogy biztosítsanak a béri a rendel be k is egy asztali
gépet. Miután leürítették az adatokat a laptopról, utána azt megkaphatná a családsegít , hogy
neki is legyen egy számítógépe.

Cselovszki László : Az informatikus menjen fel és az orvosok mondják el neki pontosan mire
kell a számítógép és az informatikus tegyen javaslatot, hogy milyen gép szükséges.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

 92/2013. (IV.29.) számú határozat

Háziorvosok kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az orvosi rendel
számítástechnikai fejlesztéséhez 200.000 Ft-os maximális összeggel tudnak hozzájárulni.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : azonnal

12. Katymári László kérelme

Kómár Jánosné : A Veres Pál Polgári Egyesület elnöke azt kéri a testülett l, hogy járuljon
hozzá, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
Szociálismunkás – Képz  Tanszék a településen kutatást végezzen 2013. május 1. és május 5.
között.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

93/2013. (IV.29.) számú határozat

Katymári László kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul, hogy a településen az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociálismunkás – Képz  Tanszék
kutatást végezzen.



Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : értelem szerint

13. 2012. évi bels  ellen rzési tevékenységr l

 Kómár Jánosné : Az éves összefoglaló ellen rzési jelentés a 2012. évi bels  ellen rzési
tevékenységr l az el terjesztés része volt. Kérem, hogy szavazzon aki egyetért vele.

 A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

 94/2013. (IV.29.) számú határozat

2012.évi bels  ellen rzési tevékenységr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az írásos
el terjesztésnek megfelel en a bels  ellen rzési tevékenységr l szóló jelentést elfogadja.

Felel s : Várnai Ildikó Határid  : értelem szerint

(A jelentés teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

14. Rendeletalkotás és –módosítás

Kómár Jánosné : Februárban módosítottuk a Szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünket,
melyben lehet vé tettük, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesül  családok támogatási
összegéb l, a közkifolyók használatáért kiszámított átlagos díjmérték levonását.

A Nógrád Megyei Kormányhivatala törvényességi felhívással élt, amely szerint ez a
módosítás diszkriminatív, illetve az önkormányzat túlterjeszkedett a törvényben foglalt
hatáskörén. Kérik a jogszabálysértés megszüntetését és a kifogásolt rész hatályon kívül
helyezését.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  rendeletet alkotja:

 6/2013. (IV.29.) számú rendelet

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(IX.16.) sz. rendelet módosításáról

 ( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kómár Jánosné : A lakásbérletekr l szóló rendeletünk módosítását javaslom, hogy napoljuk el
a következ  testületi ülésre, illetve az ipar zési adóról szóló rendeletmódosítást is, mert arról
nem volt el terjesztés.

A költségvetés módosításáról mindenki kapott el terjesztést. Kérem, hogy aki az el terjesztés
szövegével egyetért szavazzon.



A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  rendeletet alkotja:

7/2013. (IV.29.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 4/2012(II.02) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kómár Jánosné : A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet el terjesztését is mindenki
megkapta, kérem, hogy ennek függvényében szavazzunk.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  rendeletet alkotja:

 8/2013. (IV.29.) számú rendelet

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi)

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt
ülést bezárta.

Szirák, 2013. április 29.

…………………………………………………
……………………………………………………

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

………………………………………………..
……………………………………………………..

Cselovszki László képvisel                                                         Lukács Gyula  képvisel


