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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula képvisel

Novák Lajos képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Tanácskozási joggal részt vesz : Várnai Ildikó jegyz

A lakosság részér l jelen vannak a jegyz könyv mellékletét képez  jelenléti ív szerint.

Távol maradt : Baranyi Gusztáv alpolgármester

Cselovszki László 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, Lukács Gyula, Kulikné Bányász Erzsébet és Novák Lajos képvisel k
személyében.



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

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl ket kiegészítve:

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

1./ Szemétszállítás

2./ Önkormányzati tulajdonban lév  term földre érkezett vételi szándék megtárgyalása

3./ Vis Maior pályázat

4./ Szirák FC elnökének beszámolója a 2012. évi támogatások felhasználásáról;
Együttm ködési megállapodás

5./ Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

6./ A Gyermekjóléti és Családsegít  Szolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosítása

7./ Ivóvíz kompenzáció

8./ Bels  ellen rzési feladatok ellátására kötend  szerz dés tervezet megtárgyalása

9./ Köztisztvisel k és közalkalmazottak bére

10./ Megbízási szerz dés tervezet megtárgyalása a gyepmesteri feladatok ellátására

11./ Nyári gyermekétkeztetés

12./ Irattár rendbetétele

13./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány – pályázati lehet ség

14./ Rendeletalkotás és –módosítás

        - Szociális rendelt módosítás

        - Lakbér rendelet módosítás

        - Ipar zési adó rendelet módosítás

15./ Egyebek

        - Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata

        - Szociális étkeztetés szakmai programja



        - Pásztói Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése

        - SZMSZ módosítás

        - Szociális étkeztetés

        - Önkormányzati tulajdonban lév  ingatlan társasházzá alakítása

16./ Lakossági kérelmek – Zárt ülés

1./ Szemétszállítás

Kómár Jánosné :A lakosságtól most kaptam kézhez 150 aláírást, amelyben a
szemétszállítással kapcsolatban van panaszuk a lakosoknak, véleményem szerint jogosan.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szemétszállítás közszolgáltatássá vált. A Képvisel -testület
feladata az, hogy egy szolgáltatót válasszon a jelöltek közül. Amikor a Képvisel -testület a
határozatát meghozta, akkor három közszolgáltató közül lehetett választani, de azt is el kell
mondani, hogy a településen a KVG Zrt. szállítása idejében, amikor 3000 Ft körüli összeg
volt a szállítási díj, akkor 52 %-os volt a fizetési arány, 48 %-a a lakosságnak akkor sem
fizette be a szemétszállítási díjat. Tehát 3 szolgáltató közül lehetett választani, amelyb l az
egyik a jelenlegi árnál is magasabb volt, a másik pedig alacsonyabb árfekvés  volt, viszont az
Önkormányzatnak kellett volna kifizetni a díjat a szolgáltatónak és az Önkormányzatnak
kellett volna beszedni a lakosságtól. A Képvisel -testület min sített többsége ezt nem vállalta,
ezért a jelenlegi szolgáltatót választotta ki. Egyébként másfél éve várunk arra a
kormányrendeletre, ami szabályozná a szemétszállítási díjat, ami azt jelenti, hogy az egész
ország területén egyenl  szállítási díj kerülne meghatározásra. A Kormány folyamatosan
tárgyalja és el reláthatólag a hatósági ár január 1-jét l fog életbe lépni. Írtam levelet az AVE-
nak, hogy csökkentse a szemétszállítási díjat a településen, mert ez az ár elfogadhatatlan, de a
levelemre nem érkezett válasz. Írtam a minisztériumnak, hogy legyen a segítségünkre, hogy
valamilyen módon ezt az árat csökkenteni tudjuk, de ez esetben sem érkezett válasz. Úgy
gondolom, hogy egy újabb levelet fogok írni, melyhez hozzácsatolom ezt a 150 aláírást és
kérem, hogy ebben a félévben is tegyenek valamit az ügy érdekében. Nem tudom, hogy mit
fogunk tudni tenni, de mindent elkövetünk azért, hogy törvényes keretek között ezt a magas
árat valamilyen formában csökkentsük.

Kuliné Bányász Erzsébet :Mindannyian nagyon magasnak tartottuk ezt az árat, ezért is kellett
háromszor megtárgyalni az ügyet, hogy min sített többségben dönteni tudjunk a szolgáltató
kiválasztásáról. Ebben azért benne van a lakosságnak a hozzáállása is, mert ahogy a
polgármester asszony is mondta, nagyon alacsony a fizetési hajlandóság ezen a településen.
Ha eddig mindenki tisztességesen kifizette volna, akkor lehetett volna az olcsóbb szolgáltatót
is választani, de így a képvisel k nem merték bevállalni az Önkormányzat nyakára ezt a
terhet.

Novák Lajos :A szerz dés felbontására van lehet ség?

Kómár Jánosné :6 hónapos felmondási id vel van rá lehet ség, a szerz dés 2013. december
31. napjáig kötetett meg a szerz dés. Tehát, ha a mai nappal felmondjuk, akkor innent l



számított 6 hónapig még az AVE a szolgáltató és a december hónap maradna ki, de ezzel nem
segítünk a lakosságon.

Kulikné Bányász Erzsébet :Havi bontásban nem lehet kérni a számlát? Az is nagy segítség
lenne.

Kómár Jánosné :Megpróbálhatjuk ezt elintézni. Nem tudom, hogy erre van e plusz kezelési
költség.

Puporka Györgyné : Azt szeretném mondani, hogy elhiszem, hogy kevesen fizették be a 3600
Ft-ot is, de gondolod, hogy ezt a háromszoros árat valaki ki tudja fizetni? Én tisztességesen
befizettem mindig a díjat, de ezt már nem tudom én sem. Nem lehetett volna úgy megoldani,
hogy aki kapja a szociális segélyt, annak levonni bel le a 3600 Ft-os szemétdíjat? Most
mindenkinek jött az APEH-tól a levél, hogy levonják kamattal együtt a díjat. Titeket mi
választottunk meg, de szerintetek nem kellett volna egy falugy lést tartani, miel tt ezt a
döntést meghozzátok? Ha ez ellen nem fogtok tenni, akkor kimosom a kukát, ráragasztom a
csekket és kihívom a tv.-t.

Kómár Jánosné : A szociális segélyb l nem vonhatunk le semmit a törvény szerint, ehhez az
Önkormányzatnak nincsen jogosultsága. A NAV-hoz a tartozást nem mi küldtük el, hanem a
szolgáltató. A szolgáltatást nem az Önkormányzat végzi, így nem is mi hajtjuk be a
tartozásokat. Azt viszont megtehette volna a Képvisel -testület, hogy a Lakásfenntartási
támogatásból vonja le els dlegesen a díjat. Az én javaslatom az volt, hogy az olcsóbb
szolgáltatót válasszuk és a lakásfenntartási támogatásból vonjuk le az összeget. A Képvisel -
testületnek az volt a véleménye, hogy nagyon sok családnál van az áram kikapcsolva és az
sokkal fontosabb, mint a szemétszállítás. Sajnos jó döntés ebben a helyzetben nem volt. Ez az
Önkormányzat nagyon szegény, most is van 2,5 millió forintnyi kifizetetlen számla. Semmi
olyat nem tudunk adni, ami nem kötelez . A képvisel k le mondtak a tiszteletdíjukról is. Ide
nem fog jönni olcsó szolgáltató, mert mindenki látja, hogy milyen a lakosság fizet  szándéka.

Puporka Györgyné : Az el  szolgáltató a KVG volt. Hogy adhatott át minket egy másik
cégnek a mi beleegyezésünk nélkül?

Kómár Jánosné : Nem adott át. A KVG Zrt. megsz nt.

Várnai Ildikó : Vagy az volt a döntés, hogy az AVE - ami egy közép árfolyamot mondott -
tiltja le a be nem szedett díjakat, vagy az olcsóbb szolgáltatót választja, de levonja a
lakásfenntartási támogatásból, akkor valószín leg annak a 180 háztartásnak a tagjai ülnének
itt, mert a szemétszállítási díjat fizetné ki az Önkormányzat a villanyszámla helyett és most a
villanyt kapcsolnák ki. A KVG Zrt.-vel 2010.-ben kötött az Önkormányzat szerz dést 5 évre.
Az els  két évben fix díj volt, 2012.-ben szeretett volna emelni, de akkor a kormányzat úgy
döntött, hogy nem emelhet a szolgáltató díjat és az el  évi mértéknek megfelel en kell
szolgáltatni. Ennek az lett a következménye, hogy a szolgáltató kivonult a településre, mert
ennyi pénzért nem tudott szolgáltatni. A többi településen, ahol ugyanígy az AVE szolgáltat,
azért olcsóbb a negyedéves díj, mert ott a számlát nem a lakos kapja, hanem az
Önkormányzat. A kaposvári cég 2-3 milliós tartozással ment el, amit ne tudtak behajtani a
lakosoktól.

Puorka Györgyné : Vanyarcon mennyi a szemétszállítási díj?



Várnai Ildikó : 6000 Ft körül, de ott az Önkormányzat szedi be a pénzt és ott lényeges
magasabb a fizetési hajlandóság is.

Novák Lajos : Én sem értetettem egyet ezzel a döntéssel akkor, de azt szeretném tudni, hogy
amikor olcsóbb volt a díj és akkor sem fizette be az a sok ember, ket számon kérte e valaki?

Puporka Györgyné :  Miért nem kérted számon?

Novák Lajos : Minket számon kérhetnek, de mi nem kérhetjük önöket számon. Aki
tisztességgel befizeti a díjakat az mindig károsult lesz sajnos, akinek nincs semmije az
tapsolni fog és mindenre jogosult lesz. Én ezért nem támogatom azokat, akik semmit nem
akarnak tenni a faluért. Azt hallottam, hogy ez a cég olyan embereknek is küld fizetési
felszólítást, akik már meghaltak. Én elhiszem, hogy sokat akarnak, de ennyire azért ne.

Várnai Ildikó : Ez év szeptemberéig kell annak a miniszteri rendeletnek elkészülnie, amib l
megtudhatjuk majd, hogy mennyi az a hatósági ár, amit majd fizetnünk kell. Ezt a pár
hónapos id szakot kellene valahogy kibírni.

Puporka Árpád : Csak azt szeretném mondani, hogy el ször egy közmeghallgatást kellett
volna szervezni. Ez lett volna az alap. A villanyra mindenki jobban odafigyel, hogy az legyen.
Pont az ellenkez  taktikát kellett volna választani a Képvisel -testületnek. Ha annak idején a
3600 Ft-os összegeket elkezdték volna behajtani, akkor nem 52 %-os lenne a fizetési
hajlandóság, hanem 92% és akkor nem jutottunk volna idáig. Sajnos fel kell vállalni, hogy az
emberekkel harcolni kell a pénzért. Be kellett volna akkor hajtani az Önkormányzatnak a
pénzt.

Várnai Ildikó : Arra, hogy közvetlenül a NAV-hoz küldjünk fizetési meghagyást még csak
most van lehet ség, eddig nem volt. Eddig átadták az Önkormányzatnak adók módjára történ
behajtásra. Ha van munkahelye akkor le tudom tiltatni, de a 90 %-nak nem volt munkahelye.

Haluska Imre : Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba. Az alacsonyabb díjnál le lehetett volna a
lakásfenntartási támogatásból, de volt olyan képvisel , aki azt mondta, hogy ez nem jó,
inkább büntessük azokat, akik becsületesen fizetik. Tehát két lehet ség volt: vagy azokat
büntetjük, akik becsületesen fizetnek, vagy azokat, akik eddig soha nem fizettek. A
Képvisel -testület a tisztességgel fizet ket büntette. Nem kell mellé beszélni, egyszer en
rossz döntést hozott a testület.

Kómár Jánosné : Valóban két lehet ség volt, de nem ebb l a szemszögb l nézte a Képvisel -
testület. A min sített többség úgy gondolta, hogy fontosabb az áram a lakosság számára.

Novák Lajos : Mi nem az egyéni háztartásokat néztük, hanem az Önkormányzatot. A
Képvisel -testület azért van, hogy a falut képviselje és ne egy-egy embert, vagy családot. Ez a
döntés rossz volt, vitatkozhatunk rajta napokig, de attól ez még így marad. A baj az, hogy a
képvisel k nem a falut nézik, hanem egyes embereket és egyes családokat.

Mikus Kinga : Azt gondolom, hogy két rossz között kellett választania a testületnek: vagy
magára vállalja a fizetést 52%-os fizetési arány mellett az Önkormányzat, vagy minden lakos
felel a saját ingatlanáért. Két rossz közül azt választották, ami inkább most az
Önkormányzatnak kedvez és nem fenyegeti ezzel az Önkormányzat büdzséjét.



Kulikné Bányász Erzsébet : Valóban így van. Nem mertük bevállalni azt, hogy 2 millió Ft
negyedévente az Önkormányzat zsebéb l menjen ki.

Haluska Imre : Ez azért nem állja így meg a helyét, mert le lehetett volna vonni a
lakásfenntartási támogatásból.

Kómár Jánosné : Imre az a véleményem, hogyha te azt gondolod, hogy ebben a döntésben a
Képvisel -testület nem az Önkormányzat érdekeit helyezte el térbe, akkor nagyon rosszul
látod a dolgokat.

Várnai Ildikó : Ez a vita nem vezet eredményre. Arról kellett dönteni, hogy a lakásfenntartási
támogatáshoz hozzá nyúl a testület vagy nem. Most azok vannak itt akikt l levonta a NAV, ha
a lakásfenntartásiból lenne vonva, akkor azok ülnének itt most, akiknek a villany lenne
kikapcsolva.

Jónás Józsefné : Én csak azt szeretném megtudni, hogy m ködik az, hogy a kaposvári cégnél
3600 Ft-ot kellett fizetni, utána jött az AVE, ahol 5700 Ft-ot kellett fizetni januártól pedig
8300 Ft-ot. Ez a hirtelen emelkedés micsoda?

Kómár Jánosné : Más cég, még az AVE-n belül is. KVG Zrt. után jött az AVE Gyöngyös,
azután pedig 2013. január 1.-jét l az AVE Heves.

Novák Lajos : Azt javaslom, hogy a lakásfenntartási támogatás els sorban a szemétdíjra
legyen felhasználva és a maradék összeg kerüljön az ÉMÁSZ-hoz, szerintem így kevésbé
megterhel  a lakosoknak.

Kómár Jánosné : A mai napon egy másik napirendi pont alatt módosítani kellene a Szociális
rendeletünket, majd akkor térjünk vissza erre. Nekem az lesz a javaslatom, hogy csak az
kapjon lakásfenntartási támogatást, akinek rendben van a portája, de térjünk át a következ
napirendi pontra.

Mikus Kinga : Lengyel István szeretne megvásárolni az Önkormányzattól 5 db földterületet,
aminek az összes területe 1,0557 Ha. Azt kellene most els sorban eldönteni a Képvisel -
testületnek, hogy kívánja e értékesíteni az el terjesztésben foglalt területeket.

Kulikné Bányász Erzsébet : Ezeket a területeket most használja az Önkormányzat?

 Mikus Kinga : Nem használjuk ket, ezek bozótos területek

Kulikné Bányász Erzsébet : Nekem azt mondta, hogy azért szeretné megvásárolni, mert az 
földjei között fekszenek ezek a területek.

Kómár Jánosné : A Földtörvény el írja a folyamatát a földeladásnak, de el ször döntsük el,
hogy eladjuk vagy sem

Novák Lajos : Azt szeretném csak megtudni, hogy neki honnan van err l tudomása, hogy ez
önkormányzati tulajdon?

Várnai Ildikó : A Földhivatalnál ezt meg lehet tudni.



Novák Lajos : Csak azért, mert amikor Puporka Árpád szeretett volna 1 Ha m velhet
területet, akkor senki nem tudott semmit mondani.

Puporka Árpád : Még 2012.-ben beadtam egy kérelmet, hogy szeretnék 1 Ha-t bérelni, de
akkor azt mondták, hogy nincsen. Én nem megvenni szerettem volna, hanem csak bérelni.

Mikus Kinga : Ez nem összefügg  1 Ha terület.

Puporka Árpád : Rendben van, de biztos akad még valahol összefügg  1 Ha is.  Amiben most
zöld árpa van abból is kaphattam volna, de akkor nem mondott senki semmit. Az közel is lett
volna hozzám, könnyen meg lehet traktorral is közelíteni, s t még az sem baj, ha bokros, mert
én azt természetesen vállalom, hogy kitakarítom.

 Lukács Gyula : Én mondtam akkor, hogy a Kertész út végén lév  területb l vagy fölötte is
lehetne 1 Ha-t adni.

Puporka Árpád : Egyszer odavittem a kecskéimet legelni, utána Micsutka Attila felháborodott,
hogy az az  területe. El kellene dönteni, hogy melyik föld kinek a tulajdona.

Novák Lajos : Én annak idején megkérdeztem, hogy van e szabad földterület, amit ki lehetne
adni, akkor azt a választ kaptam, hogy jelenleg nincsen.

Puporka Árpád : A hülyeséget támogatják mindig, de azt, hogy szeretnék egy darab földet,
amit meg tudok m velni és nem lopni akarok, azt senki nem támogatja, arra sosincs okosság
vagy segítség. Egy év telt el azóta, hogy kérelmet adtam be és azóta sem érkezett semmiféle
válasz.

Kómár Jánosné : Én ígéretet teszek neked, hogy találunk egy földterületet, amit m velni
tudsz, de akkor azt kérem a Képvisel -testülett l, hogy adjon helyt a kérelmének, hogy bérbe
adunk 1 Ha földterületet.

Herczeg Vilmos : Én is szeretnék egy kisebb földterületet bérelni az állatok miatt, szeretném
megtudni, hogy van e rá lehet ség.

Kómár Jánosné : A folyamat ugyanaz lesz, mint az el bbiekben. El ször kérünk szépen egy
kérelmet és a következ  ülésen megtárgyalja azt is a Képvisel -testület.

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

111/2013. (VI.07.) számú határozat

Önkormányzati tulajdonban lév  földterület bérbeadásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy elvben támogatja
az önkormányzat által nem használt önkormányzati tulajdonban lév  földterület bérbe adását.

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyz t, hogy a következ  testületi ülésre jelölje ki azt a
földterületet, melynek a jogszabályokban meghatározott módon történ  haszonbérletbe
adásáról a Képvisel -testület határozati formába dönthet.



Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

Határid  : 2013. július 31.

Kómár Jánosné : Visszatérve Lengyel István kérelmére, döntsük el azt, hogy el akarjuk adni
vagy sem ezeket a területeket.

A szavazás során 3 igen és 1 nem szavazat született. Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a
Képvisel -testület tagjaival, hogy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás esetén a
szavazatok min sített többségével lehet határozatot hozni, ezért Lengyel István kérelmével
kapcsolatban nem született döntés.

3./ Vis Maior pályázat

Kómár Jánosné : Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy hatalmas mennyiség  es  zúdult
a településre kedden, amely óriási károkat okozott. Benyújtottam egy igényt a vis maior
pályázathoz, ugyanis két gépet kellett kirendelni, homokot és homokzsákot vásároltunk.
1.300.000 Ft-ot kéretem a védekezési és a helyreállító munkálatokra, amit a
Katasztrófavédelmi felügyel ség is jóváhagyott. Ennek a támogatási formának 10 % önrésze
van, azaz 130.000 Ft. A Képvisel -testületnek hozzá kell járulnia az öner  biztosításához,
amennyiben szeretnénk ezt a pénzt megkapni.

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

112/2013. (VI.07.) számú határozat

Vis Maior pályázatról

A Szirák Község Önkormányzat Képvisel  testülete úgy határozott, hogy  vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: szükségessé váló védekezés, közm - és m tárgyainak
helyreállítása,

helye : 170, 10, 46, 82, 03/3, 106/1, 107, 600, 029/1, 93 Hrsz.

  A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2013. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 119.806
Biztosító kártérítése Ft 0
Egyéb forrás Ft 0
Vis maior támogatási igény Ft 1.064.000
Források összesen Ft 1.183.806



 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 660.806 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat  részben tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történ  helyreállítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában lév  - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni .

A testület a saját forrás összegét a 112/ 2013. (VI.07). számú  Határozatában biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : azonnal

4./ Szirák FC elnökének beszámolója a 2012. évi támogatások felhasználásáról;

 Együttm ködési megállapodás

Novák Lajos, a Szirák FC elnökének beszámolója a 2012. évi támogatások felhasználásáról a
jegyz könyv mellékletét képezi.

Cselovszki László képvisel  megérkezett a Képvisel -testületi ülésre.

Novák Lajos : Szeretném elmondani, hogy 25 év után újra bajnokságot nyert a Szirák FC és
megköszönni a csapat nevében a támogatást. Megkérem a testületet, hogy a következ  ülésre
döntse el, hogy van e szükség ebben a faluban a sportra, mert sajnos ebb l a 250.000 Ft-ból
nem tudjuk elkezdeni a következ  szezont.

Kómár Jánosné : Ez egy nagyon példamutató munka, amit te csinálsz. Köszönettel tartozik
neked a falu, ezért az eredményért, amit ez a csapat elért. Kérem a Képvisel -testületet, hogy
a beszámolót fogadja el.

A Képvisel -testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta :

113/2013. (VI.07.) számú határozat

Szirák FC elnökének beszámolója a 2012. évi támogatásokról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a Szirák FC elnökének
beszámolóját a 2012. évi támogatások felhasználásáról.



Felel s : ---

Határid  : ---

Kómár Jánosné : A Szirák FC-vel kötend  együttm ködési megállapodást mindenki
megkapta el terjesztésként. Kérem, hogy aki egyetért a tartalmával szavazzon.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta :

114/2013. (VI.07.) számú határozat

Szirák Község Önkormányzat és a Szirák FC közötti

Együttm ködési Megállapodásról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy - az el terjesztésnek
megfelel en, változatlan formában - egyetért az Együttm ködési megállapodás tartalmával.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az Együttm ködési Megállapodás aláírására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

( Az Együttm ködési Megállapodás a jegyz könyv mellékletét képezi)

5./ Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

Kómár Jánosné polgármester ismerteti az intézkedést igényl  határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.

Kómár Jánosné : Nyerlucz Illés fakivágással kapcsolatos kérelme ügyében, megkértem
Lukács Gyula alpolgármestert, hogy kérdezze meg a helyi vállalkozót, aki már el leg
kérelmezte a fákat. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem tart rá igényt.

Lukács Gyula : Sári András a saját háza el tt lév  fákat szerette volna kivágni, viszont a
kérelmez  esetében mi az Illés Pál telke melletti veszélyes fákról beszéltünk. El kell dönteni,
hogy odaadjuk e és miért adjuk oda. Érdekl dtem egy kicsit és azt mondják, hogy nincs értéke
ezeknek a fáknak.

Cselovszki László : Annyit kérjünk, hogy  is jól járjon és az Önkormányzat is. Gondolom
neki nem kimondottan a gallyfára van szüksége.

Kómár Jánosné : Javaslom, hogy kérjünk 5 m3 gallyfát a veszélyes fákért cserében.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta :



115/2013. (VI.07.) számú határozat

Nyerlucz Illés kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy engedélyezi Nyerlucz
Illésnek a veszélyes fák kivágását, melyért cserében nem készpénzt, hanem 5 m3 gallyfát kér
az Önkormányzat.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester Határid  : azonnal

Kómár Jánosné : Kérem a képvisel -testületet, hogy fogadja el a beszámolót.

A Képvisel -testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta :

116/2013. (VI.07.) számú határozat

A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a polgármester  által készített
beszámolót a határozatok végrehajtásáról.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : ---

6./ A Gyermekjóléti és Családsegít  Szolgáltatási Társulás

társulási megállapodásának módosítása

Várnai Ildikó : 2003-ban létrehozták a 6 tagból álló Gyermekjóléti és Családsegít
Szolgáltatási Társulást. Az önkormányzati törvény szerint már csak úgy m ködhet tovább, ha
jogi személyiség  lesz. Ehhez módosítani kell a meglév  megállapodást. A Kincstár csak
akkor jegyzi be a társulást, ha annak van vezet je. Annyiban változik a jelenlegi
megállapodás, hogy a társulás elnököt nevez ki, majd ezután önálló adószámmal,
bankszámlaszámmal és törzsszámmal rendelkezik. Kérem a Képvisel -testületet, hogy az
el terjesztést és abban foglalt megállapodás módosítását fogadja el.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :

117/2013 (VI.07.) sz. határozat

Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulásról



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy elfogadja a
Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítását
az el terjesztésben foglalt szövegezéssel, változatlan formában.

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete megbízza Hrncsjár Mihálynét, mint
Vanyarc Község Önkormányzat polgármesterét a társulás vezet i feladatainak ellátásával, a
társulási tanács elnökválasztó döntéséig.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz  Határid : azonnal

(A Vanyarci Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás megállapodása a
jegyz könyv mellékletét képezi.)

7./ Ivóvíz kompenzáció

Kómár Jánosné : Minden évben lehet kérni ivóvíz kompenzációt. Ennek mindig van egy
gesztor Önkormányzata, a szolgáltató jelenleg az ÉRV Zrt. A pontos összeget nem tudom, de
ez majd jöv re beépül az ivóvíz árába.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :

118/2013 (VI.07.) sz. határozat

az ivóvíz kompenzációról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a 2013. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési minisztériumhoz.

2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester Határid : azonnal

8./ Bels  ellen rzési feladatok ellátására kötend  szerz dés tervezet megtárgyalása

  Kómár Jánosné : A bels  ellen rzést június végéig a kistérség látta el, de mivel az megsz nt
vagy megsz nik, ezért ezentúl a bels  ellen rzési feladatokat nekünk kell ellátni. Erre a
jegyz  asszony talált egy nagyon alkalmas személyt, nagyon jó áron.

Várnai Ildikó : 180.000Ft / év –es áron tudná végrehajtani. Rajtunk kívül már jó pár
önkormányzatnak  végzi a bels  ellen rzésre vonatkozó feladatokat. Eddig kaptunk erre
támogatást, de már nem fogunk kapni.

Cselovszki László : Saját tapasztalataim alapján az ár nagyon korrekt.



A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :

119/2013 (VI.07.) sz. határozat

Bels  ellen rzési feladatok ellátására kötend  szerz désr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja - az el terjesztésben foglalt
tartalommal - az Universal Audit Kft.-vel kötend  megbízási szerz dést a bels  ellen rzési
feladatok ellátására vonatkozóan.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés aláírására.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester Határid : azonnal

9./ Köztisztvisel k és közalkalmazottak bére

Kómár Jánosné : Van két köztisztvisel nk, név szerint Bagi Melinda és Novák Zoltán,
akiknek kérni szeretnék céljutalmat, ugyanúgy mint tavaly. k nem kapták meg a
bérkompenzációt, így rettenetesen kevés pénzt keresnek, pedig úgy gondolom maximálisan
kiszolgálják a falut. Arra szeretném kérni a Képvisel -testületet, hogy a jövedelmüket
legalább havi bruttó 10.000 Ft-tal egészítsük ki.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta :

120/2013 (VI.07.) sz. határozat

Köztisztvisel k bérér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Bagi Melinda
köztisztvisel  részére havi bruttó 10.000 Ft céljutalmat állapít meg 2013. július 1.-t l.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester

Határid : értelem szerint

A Képvisel -testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :

121/2013 (VI.07.) sz. határozat

Köztisztvisel k bérér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Novák Zoltán
köztisztvisel  részére havi bruttó 10.000 Ft céljutalmat állapít meg 2013. július 1.-t l.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester

Határid : értelem szerint



Várnai Ildikó : Nagy Lászlóné óvón  túlóra igényt nyújtott be, mert tavaly, amikor Pintér
Ildikó óvodavezet  hol volt, hol nem volt, akkor az óvodavezet i feladatokat ellátta, illetve
még nagyon sokat helyettesített is. Azt mondta neki eszébe sem jutott volna, de Piskóthy úr
szólt, hogy számolja össze a túlórákat. Egy havi fizetésének megfelel  összeget szeretne
megkapni.

Kómár Jánosné : Azt gondolom, hogy akkoriban nem csak  túlórázott, viszont ha neki
kifizetjük, akkor a többi óvodai dolgozónak is ki kell fizetni.

Várnai Ildikó : Behívtam az óvodavezet t és Nagy Lászlónét is. Elmondtam nekik, hogy
olyan nincs, hogy 1 év után fizetek ki túlórát, mert neki akkor jutott eszébe. Felajánlottam,
hogy a testület elé viszek egy olyan lehet séget, hogy 150.000 Ft-nak megfelel  cafetéria
kiosztásra kerüljön az óvodai dolgozók között.

Kómár Jánosné : Ha adunk jutalmat, akkor minden dolgozónak adni kell, aki akkor teljesített
szolgálatot. Állítása szerint én rábólintottam ennek az igénynek a kifizetésére, de nekem
tudomásom sem volt róla addig, amíg a jegyz  asszony nem tájékoztatott err l.

Novák Lajos : Akkor meg lett választva óvodavezet nek. A megválasztásakor azt mondta,
hogy minket nem terhel semmiféle plusz költség és  nem is kér többet a fizetésénél. Nem
értem, hogy miért nem akkor jött el  ezzel a kéréssel, amikor aktuális volt. Azóta eltelt több
mint egy év. Mi alapján tudja bizonyítani, hogy egyáltalán túlórázott? Én nem támogatok
semmiféle plusz kifizetést semmilyen címen.

A Képvisel -testület 3 nem, 1 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

122/2013 (VI.07.) sz. határozat

 Közalkalmazottak juttatásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy nem támogatja és nem
engedélyezi Nagy Lászlóné óvodapedagógus részére a plusz cafetéria juttatás kifizetését.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester Határid : azonnal

10./ Megbízási szerz dés tervezet megtárgyalása a

gyepmesteri feladatok ellátására

Kómár Jánosné: A településen rengeteg a kóbor kutya. El terjesztésben megkaptak a
képvisel k egy megbízási szerz dés tervezetet, amelyben havi 80.000 Ft-ért vállalná a
gyepmesteri szolgáltatásokat Sipos József. Korlátlan számú kutyát szedne össze, de csak a
falu f  utcáin.

Várnai Ildikó: Szerintem legalább 3 hónapra kellene megkötni a szerz dést, mert ha csak
egyszer jön és akkor összeszedi a kutyákat, azzal nem leszünk kisegítve.



Novák Lajos : Nem lehet vele alkudni az árból?

Kómár Jánosné : Nem tudom, hogy alkudni lehet e vele, de azt javaslom, hogy szánjunk rá
100.000 Ft-ot, ezért szedje össze a faluban az összes kóborló kutyát és jöv re újra csináljuk
meg ugyanezt.

Várnai Ildikó : Erre sajnos nincs lehet ség. Megkérdezem, hogy 2 hónapra tudunk e vele
szerz dést kötni, ha nem, akkor legalább 3 hónapra kell.

Cselovszki László : Én javaslom a 3 hónapos szerz dés megkötését. Attól félek, hogy valakit
megharapnak a kóbor kutyák, aztán valószín leg azt a problémát is nekünk kell megoldani.

A Képvisel -testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123/2013 (VI.07.) sz. határozat

Gyepmesteri feladatok ellátásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a gyepmesteri
feladatok ellátására megbízási szerz dést kíván kötni Sipos József ebrendésszel.

2./ A megbízási szerz dés id tartamát a Képvisel -testület 2 hónapban határozza meg.
Amennyiben erre nincs lehet ség, úgy a minimális 3 hónap id tartamra köti meg a szerz dést.

Felel s: Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

Határid : azonnal

11./ Nyári gyermekétkeztetés

Kómár Jánosné : Azzal a vallomással tartozom, hogy volt egy el zetes igény felmérés, amit
benyújtottam az EBR42-n és én ott vártam a következ  adatlapot, ami nem ezen a rendszeren
jött, hanem az ÖNEGM rendszeren, így lekéstük a határid t, tehát nem lett benyújtva a
támogatási igény a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Novák Lajos : Nem lett volna más ennél az Önkormányzatnál, aki képes lenne erre a
feladatra? Húzzuk már fel egy kicsit ezt a kisebbségi Önkormányzatot, hogy dolgozzanak,
mert szinte minden szociális ügy kisebbségi ügy is.

12./ Irattár rendbetétele

Várnai Ildikó : Jöv re, tehát 2014. második felében az 1990 -1995 között keletkezett iratokat
a levéltár átveszi. Ajánlatot kaptunk Hernádi Lászlótól, hogy el készíti az iratanyagokat
átadásra, illetve az irattárunk egy részét, ami kb. 115 iratfolyóméter, új irattári rendszert alakít
ki, leselejtezi az 1960-1990 közötti anyagokat, a Levéltári törvény és a hatályos adó és
számviteli törvények alapján. Mindezt összesen 200.000 Ft összegért. Az a probléma, hogy



ezt mi a tisztvisel kkel nem tudjuk rendbe rakni, illetve leselejtezni, mert akkora
iratmennyiségr l beszélünk. Már egyszer kértünk ajánlatot egy másik cégt l erre
vonatkozóan, k 400.000 Ft-ért csinálták volna meg ugyanezt.

Dr. Lukács Noémi : Ez egy nagyon baráti ár, amit ajánlottak.

Kómár Jánosné : Ha tudná tartani ezt az árat, akkor azt gondolom jöv  év elején
megcsinálhatná. Így tudunk vele számolni, hogy ilyen kiadásunk lenne a következ
költségvetési évben.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

124/2013 (VI.07.) sz. határozat

Az irattár renbetételér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy támogatja az irattár
renbetételét.

2./ Felkéri a jegyz t, hogy tájékoztassa a vállalkozót, hogy a 2014. év elején igényt tart az
Önkormányzat az irattár rendezésére, amennyiben ugyanekkora összegért ezt a feladatot
vállalja.

Felel s: Várnai Ildikó jegyz

Határid : értelemszerint

13./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány – pályázati lehet ség

Dr. Lukács Noémi : Az Együttm ködési Megállapodásunkban benne van, hogy szeretnénk
majd pályázatokat benyújtani a falu fejlesztésére, szépítésére vonatkozóan. Most lehet sége
van az alapítványnak benyújtani egy pályázatot a régi börtön épületére, amelyben
kiállítóhelyet szeretnénk üzemeltetni. A tervezés és felújítás része nem kerülne pénzbe az
Önkormányzatnak, viszont szükségünk lenne arra, hogy az épületet a rendelkezésünkre
bocsássa térítésmentesen.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

125/2013 (VI.07.) sz. határozat

Szirák Polgárosodásáért Alapítvány által benyújtott pályázatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul, hogy épület felújításra
pályázatot nyújtson be a Szirák Polgárosodásáért Alapítvány.

2./ A Képvisel -testület hozzájárul, hogy a M vel dési Ház mellett lév  épületét sikeres
pályázat elnyerése esetén kulturális célokra hasznosítsa.



Felel s : Kómár Jánosné

Határid  : értelem szerint

14./ Rendeletalkotás és –módosítás

Várnai Ildikó : Törvényességi felhívás érkezett, mely szerint a Kormányhivatal
megállapította, hogy az ipar zési adóról szóló rendeletünk az adókötelezettség szabályairól,
az adó alapjáról, az alanyi adómentességr l, bizonyos adóeljárási szabályokról, valamint az
értelmez  rendelkezésekr l rendelkezik. A jogszabályban nem ismételhet  meg az
Alaptörvény vagy más jogszabály rendelkezése.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

9/2013(VI.07.) Önkormányzati rendelet

a helyi ipar zési adó szabályairól

(A rendelet teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

Várnai Ildikó : A szociális igazgatásról szóló törvény lehet vé teszi, hogy a települési
Önkormányzat rendeletében el írhatja a normatív lakásfenntartási támogatásre való
jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet rendben tartását. Kérem a Képvisel -
testületet, hogy az el terjesztésnek megfelel en kívánja e módosítani a meglév  Szociális
ellátásokról szóló helyi rendeletet.

Kómár Jánosné : Javaslom, hogy módosítsuk a rendeletet abban is, hogy a lakásfenntartási
támogatás els sorban a szemétszállítási díjra kerüljön és ha valakinek marad még a
támogatásból, akkor arról nyilatkozzon, hogy melyik szolgáltatásra kívánja utalni.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

10/2013(VI.07.) Önkormányzati rendelet

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

 (A rendelet teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kómár Jánosné : Mindenki megkapta az el terjesztést a lakbér módosításra vonatkozóan.
Szeretnék javaslatokat ezzel kapcsolatban.

Cselovszki László : Az a problémám ezzel, hogy Micsutka Attila nincs most itt, pedig 
szorgalmazta, hogy módosítsuk ezt a rendeletet.



Kómár Jánosné : A komfortos lakásban egyedi f tés van, nincs központi f tés.

Novák Lajos : Az én javaslatom : összkomfortos 180 Ft/m2, komfortos 140 Ft/m2,
félkomfortos 100 Ft/m2 és a komfort nélküli maradhat, mert olyan úgy sincs. Ez így talán
még a falunak is jövedelmez .

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

11/2013(VI.07.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzati tulajdonban lév  lakások és helyiségek bérletér l szóló
4/2005.(III.22.) önk. rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

15./ Egyebek

Kómár Jánosné : A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja vagyunk,
a szemetet Hatvanba hordhatják innen az átrakóba. Van egy KEOP pályázat, amit a Társulás
meg szeretne pályázni a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével és a
szelektív hulladékgy jtéssel kapcsolatban.

A Képvisel -testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

126/2013 (VI.07.) sz. határozat

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott pályázatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete támogatja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás által a KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretében benyújtott
pályázatát.

2./ Amennyiben a pályázatban el írt feltételeket a Társulás nem tartja be, vagy egyéb okból
kifolyólag a támogatás visszafizetésére kerülne sor, úgy Szirák Község Önkormányzat a
támogatás visszafizetésére felel sséget nem vállal.

Felel s : Kómár Jánosné

Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné : A szociális étkeztetés m ködési engedélyének elengedhetetlen feltétele az
étkeztetés szakmai programjának megléte, amely tartalmazza többek között az étkeztetés



célját és feladatát, a szolgáltatás igénybevételének módját, a feladatellátás módját a
szolgáltatások formáit, körét, és rendszerességét.

Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

127/2013 (VI.07.) sz. határozat

Az étkeztetés szakmai programjáról

 1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja az étkeztetés szakmai
programját az el terjesztésnek megfelel en, változatlan tartalommal.

Felel s : Kómár Jánosné

Határid  : értelem szerint

Várnai Ildikó : Már egyszer hoztak határozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak a
Kistérségi Társulás megszüntetéséhez, de most a Kistérség módosítja azzal a megsz nést,
hogy megpróbál mindent pénzzé tenni, eladni mindent,amit tud és ezt lakosságszám
arányosan szétosztják.

Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2013. (VI.07.) számú határozat

Pásztói Kistérség Többcélú Társulás megszüntetésér l

1/ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul a Pásztói Kistérség Többcélú
Társulásának megszüntetéséhez.

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy amennyiben a
Társulás megsz nik, úgy a Pásztói Kistérség Többcélú Társulásában lév  összes vagyon és
vagyonrész lakosságszám arányosan kerüljön elosztásra.

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

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

Várnai Ildikó : Az SZMSZ mellékleteit módosítani kell, mert az önkormányzatnál használt
szakfeladatok jegyzéke is módosult. Az SZMSZ mellékeltét kell, hogy képezze a közös
hivatal SZMSZ és a közös hivatal közszolgálati szabályzata is. Egyszer már módosították



hasonlóan a rendeletet, de akkor a körjegyz ségre vonatkozóan. A nemzetiségek jogairól
szóló törvény alapján, azt is be kell emelni az SZMSZ-be, amit az Együttm ködési
Megállapodás tartalmaz. Tehát összesen 4 mellékletr l beszélünk.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

12/2013(VI.07.) Önkormányzati rendelet

A Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 7/2011.(IX.16.) önk. rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

 Kómár Jánosné: A házi segítségnyújtást átvette a Baptista Szeretetszolgálat, viszont a
szociális étkeztetést a kistérségi társulásnak 24 f vel adtuk át, de 12 f vel vettük most vissza
átlagban. Ahhoz, hogy ez fenntartható legyen nekünk kötelez en 4 órában foglalkoztatni kell
valakit, de a munkabért nem tudjuk mib l kifizetni. A szociális étkeztetést fel kell fejleszteni,
mert azért legalább valami minimális összeget fizetnek. Év végéig az alkalmazott bérét meg
kell el legezni.

Várnai Ildikó: A m ködési engedélyhez szükség van arra, hogy az étkeztetésnél legyen egy
olyan munkatárs, aki megfelel  szakképesítéssel rendelkezik.

Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

129/2013. (VI.07.) számú határozat

Szociális gondozó foglalkoztatásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy Gáspár Józsefnét,
mint szociális gondozót, a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulástól átveszi és 2013. július 01.
napjától 4 órában foglalkoztatja az étkeztetéshez szükséges munkakörben.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné: A Jónás féle lakásügy már elég régóta húzódik. Csak úgy adhatjuk el nekik,
ha társasházzá nyilvánítják. Dr. Keresztes Katalin elkészítené az alapító okiratot és elintézné
az ezzel kapcsolatos földhivatali ügyeket. Mindezért 100.000 Ft-ot, plusz 3*6.600 Ft
földhivatali igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kéri.

Cselovszki László: Véleményem szerint küldjünk nekik egy értesítést is, hogy ha megtörténik
a társasházzá alakítás és megvehet  lesz az ingatlan, akkor mennyit kell még fizetniük az érte.

Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



130/2013. (VI.07.) számú határozat

Társasházzá alakításról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a Szirák Pet fi út
35. szám alatti ingatlan társasházzá alakításával kapcsolatos Alapító Okirat elkészítésével
megbízza Dr. Keresztes Katalin ügyvédet.

2./ Vállalja a 100.000 Ft ügyvédi díj és a 19.800 Ft földhivatali díj megtérítését.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerz dést aláírja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

Kómár Jánosné: Az óvodavezet  értesíti a Képvisel -testületet, hogy a nyári nagytakarítási
munkálatokat 2013. augusztus 5. és 2013. szeptember 12. között végzik. Ebben az id ben az
óvoda zárva tart, err l a szül ket értesítik. A nevelésnélküli munkanapot pedig 2013. június
21.-én veszik ki.

Képvisel -testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

131/2013. (VI.07.) számú határozat

Óvodai nyári szünetr l való tájékoztatásról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja az Óvodavezet  tájékoztatását
és tudomásul veszi a nyári szünet és a nevelésnélküli munkanap id pontját.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

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

Szirák, 2013. június 07.


