
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

JEGYZ KÖNYVE

A 2013. évi július hónap 17. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l

JEGYZ KÖNYV

 Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 3044 Szirák, Pet fi út 31. Szirák
Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. július hó 17. napján megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester
Cselovszki László képvisel
Kulikné Bányász Erzsébet képvisel
Lukács Gyula képvisel

 Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Tanácskozási joggal részt vesz: Várnai Ildikó jegyz

Távol maradt :

Baranyi Gusztáv képvisel

Micsutka Attila képvisel

Novák Lajos 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  személyére, Cselovszki László képvisel  személyében.

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

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szerepl knek
megfelel en, a kiegészítésekkel együtt :

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

1./ Helyi Esélyegyenl ségi Program megtárgyalása

2./ Állami Számvev szék ellen rzési jelentésébe foglaltakra készített Intézkedési Terv
megtárgyalása

3./ Gazdasági Program megtárgyalása, elfogadása

4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

5./ Rendeletalkotás

6./ Egyebek

7./ Lakossági és egyéb kérelmek – Zárt ülés

1./ Helyi Esélyegyenl ségi Program megtárgyalása

Kómár Jánosné polgármester az el terjesztésnek megfelel en ismerteti a Helyi
Esélyegyenl ségi Programot.

Novák Lajos képvisel  megérkezik az ülésre.

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

150/2013 (VII.17.) sz. határozat

Helyi Esélyegyenl ségi Programról



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Szirák Község Helyi
Esélyegyenl ségi Programját az el terjesztett formában elfogadja és egyetért az abban
foglaltakkal.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : folyamatosan

(A Helyi Esélyegyenl ségi Program teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

2./ Állami Számvev szék ellen rzési jelentésébe foglaltakra készített

Intézkedési Terv megtárgyalása

Várnai Ildikó :Megkaptuk az ellen rzési jelentést az Állami Számvev székt l. Rengeteg
szabályzat meglétét írták el , illetve a legf bb probléma a gazdasági program elkészítésének
a hiánya volt. A gazdasági program négy éves ciklusra szól, amely hasonló, mint a koncepció.
Kellett készíteni egy intézkedési tervet, amely az általuk el írt el nem készített vagy nem jó
szabályzatok, illetve a különböz  hiányosságok pótlására el írt határid ket és feladatokat
tartalmazza.

Kómár Jánosné :A 3. pont szerint a polgármester intézkedjen a szakmai teljesítésigazolás és
az utalvány ellenjegyzés kontrollokkal összefüggésben a feltárt hiányosságok és
szabálytalanságok tekintetében az esetleges munkajogi felel séggel kapcsolatos
körülmények kivizsgálásáról és a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a
szükséges munkajogi intézkedéseket. ezek a feladatok egyértelm en köztisztvisel i
feladatok, az utalványozás polgármesteri feladat, tehát ebben az esetben nekem nincs
munkajogi lehet ségem arra, hogy intézkedéseket tegyek.

Várnai Ildikó :Egyébként sem lenne, mert azok, akik ezeket a szabálytalanságokat elkövetik,
vagy elkövették, már nyomokban sem tartalmazza Szirák Község Önkormányzatának
hivatala. A megállapítás lényege az lesz, hogy nem lesz, illetve nincs ki ellen eljárást
kezdeményezni. Azt azért tudni kell, hogy 9 jegyz  váltotta egymást az ellen rzési
id szakban.

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

151/2013. (VII.17.) számú határozat

az Intézkedési Tervr l

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az Intézkedési Tervben
foglaltakkal egyetért és az el terjesztett formában elfogadja azt.



Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

Határid  : értelem szerint

( Az Intézkedési Terv teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

3./ Gazdasági Program megtárgyalása, elfogadása

Kómár Jánosné ismerteti a 2013.-2014.évre vonatkozó Gazdasági Programot az
el terjesztésnek megfelel en.

Novák Lajos :Az egyéb feladatoknál benne van, hogy szorgalmazza a sportegyesület pályázati
tevékenységét. Ez a kijelentés már nem valós.

Kómár Jánosné :A Képvisel -testület az el  ülésen hozott határozatot arról, hogy
támogatja a sportegyesületet 400.000 Ft-tal.

Novák Lajos :Azzal, hogy azt mondjátok, hogy adtok 400.000 Ft-ot, de nincs pénz rá, nincs
mib l adni, akkor az egész határozat egy hazugság. Mindenki azt hiszi miattam nincs sport.
Hiába szavazta meg a testület ezt a pénzt, ha egyszer en nincs miib l odaadni.

Kómár Jánosné :Az a véleményem, hogy a gazdasági programban mindenképpen szerepeljen
a sport támogatása, attól függetlenül, hogy ebben a szezonban ez így alakult.

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

152/2013. (VII.17.) számú határozat

az Gazdasági Programról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Gazdasági
Programban foglaltakkal egyetért és az el terjesztett formában elfogadja azt.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

(A Gazdasági Program teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

Megérkezik a Képvisel -testületi ülésre Novák Zoltán köztisztvisel ; a Gyermekvédelmi és
Gyermekjóléti Társulás részér l Vincze Rita és Mlinárcsek Lászlóné.



4./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Mlinárcsek Lászlóné családsegít  az el terjesztésnek megfelel en tájékoztatja a jelenlév ket
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

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

153/2013. (VII.17.) számú határozat

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót, a jelenleg el terjesztett formával és
tartalommal kiegészítve elfogadja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : --

5./ Rendeletalkotás

Várnai Ildikó : A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény írja el  a közterületek
elnevezésér l és a házszámozás szabályairól szóló rendelet meglétét, illetve arra
vonatkozóan is kell hozni egy határozatot, hogy a településen van e olyan utcanév, amely a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre utal.

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

154/2013. (VII.17.) számú határozat

A közterületek elnevezésér l

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete megállapítja, hogy a település
közigazgatási határain belül sem közterület, sem közintézmény nem viseli olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett, illetve nem viseli olyan kifejezés vagy szervezet nevét, amely
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

 Felel s : Kómár Jánosné polgármester



Határid  : azonnal

 Kómár Jánosné :Amennyiben egyetért a rendelet szövegével a Képvisel -testület, úgy
kérem fogadja el a rendelet-tervezetet.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

13/2013.(VII.17.) Önkormányzati rendelet

A közterületek elnevezésér l és a házszámozás szabályairól

(A rendelet szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

Novák Zoltán :Kb. 1 hónapja a Képvisel -testület úgy döntött, hogy els sorban a
szemétszállításra kell utalni a lakásfenntartási támogatást. A problémám az vele, hogy
szerintem ez kivitelezhetetlen. Már egyszer aláírattunk a jogosultakkal egy nyilatkozatot,
hogy mire kérik els sorban a támogatást, ez legalább a következ  felülvizsgálatig tart. Volt
most egy olyan eset, hogy megszüntette volna a szolgáltató a szolgáltatást, de kötött az
ügyféllel egy olyan szerz dést, hogy 10 hónapig odautalja az önkormányzat a támogatást. Ha
nem utaljuk oda, akkor megsz nteti az áramot nála. Tehát nem minden esetben jó döntés
az, ha az AVE-nak utaljuk pénzt. Szeretnék ebben segítséget kérni a Képvisel -testülett l.

Kómár Jánosné :Az a véleményem, hogy a rendelet hatálybalépését csúsztassuk el
szeptember 1.-ig, és találjunk ki valamit, hogyan lehetne megoldani ezt a dolgot.
Folyamatosan hatósági árat ígérnek a szemétszállításra, teljes káosz van ezzel kapcsolatban
mindenhol.

A Képvisel -testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja :

14/2013(VII.17.) Önkormányzati rendelet

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

  (A rendelet szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

6./ Egyebek



 Kómár Jánosné :Az történt a héten, hogy Oláh Vilmosné és a férje megkerestek, hogy
szeretnék a szociális segélyt el bb megkapni, mert kikapcsolják náluk az áramot, ha nem
fizetik ki azonnal a következ  részletet. Felhívtam az ÉMÁSZ-t és tájékoztatást kértem, majd
10.000 Ft-ot megel legeztem nekik, mert kicsi gyerekek vannak a családban. A
polgármesternek nincs ilyen hatásköre, ezért javaslok magamnak egy fegyelmit.

Várnai Ildikó :Ez azért nem úgy történik, hogy feltesszük a kezünket és adunk egy fegyelmit.
Van egy fegyelmi bizottság, aki kivizsgálja az esetet. A következ  testületi ülésen
tájékoztatom a Képvisel -testületet a polgármesterre vonatkozó fegyelmi eljárás menetér l,
és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokról.

A Képvisel -testület 3 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta :

155/2013. (VII.17.) számú határozat

A polgármesterre vonatkozó fegyelmi eljárásról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a következ
testületi ülésen tájékoztassa a Képvisel -testületet, a polgármester ellen indítandó fegyelmi
eljárásnak menetével kapcsolatban.

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

Határid  : 2013. augusztus 31.

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

Szirák, 2013. július 17.


