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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

Novák Lajos képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Dr. Dubszky Zsolt

Katymári László

Tanácskozási joggal részt vesz : Várnai Ildikó jegyz

Távol maradt :

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet 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, Lukács Gyula alpolgármester 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,
illetve az Egyebek napirendi pontot Micsutka Attila képvisel  kiegészíti a csatornázással
kapcsolatos észrevételeivel, Novák Lajos képvisel  a Szirák FC és az Önkormányzat közötti
együttm ködési megállapodás felbontását kívánja tárgyalni.

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

1./ Fogorvos asszisztensi állás betöltése

2./ Feldmár Intézet tájékoztatója

3./ Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal féléves pénzügyi beszámolója

4./ Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

5./ Önkormányzat elleni végrehajtás kezdeményezése – Kovacsik és Sz ke Kft.

6./ Távfelügyeleti Szolgálat ajánlata

7./ Telefonfülke áthelyezésének kérelme

8./ Intézkedési Terv módosítása

9./ Rendelet módosítás

10./ Szociális ételszállítás

11./ Egyebek

- Aprófalva Óvoda pedagógiai programja

- Csatornázással kapcsolatos észrevételek és panaszok

- Családsegít i állás betöltése

- Együttm ködési megállapodás felbontása

- Óvoda dolgozóinak kérelme

12./ Lakossági kérelmek – zárt ülés



1./ Fogorvos asszisztensi állás betöltése

Kómár Jánosné : A fogorvosi asszisztensünk babát vár, így hosszantartó betegállományban
van, ezért új asszisztensre van szükség. Van egy jelentkez nk, aki Bujákon teljesít szolgálatot
a Doktor úr mellett.

Várnai Ildikó : A bujáki asszisztens 50.000 Ft bruttó bérért, plusz utazási költség térítésért
vállalná el ezt a feladatot, ami lényegesen több, mint amit a helyi asszisztensnek fizettünk.
Heti háromszor jönne Bujákról, tehát havonta 12-szer, amit még megsaccolni sem tudok, ami
ugyancsak nem kevés összeg.

Micsutka Attila : Miért pont ez a bujáki hölgy? Volt más jelentkez ?

Várnai Ildikó : Még nem lett meghirdetve az állás.

Micsutka Attila : Ha meghirdetnénk lehet, hogy lenne más, akinek nem kellene ennyit fizetni.

Dr. Dubszky Zsolt : Megmondom szintén, hogy én t szeretném. Vannak kritériumai annak,
hogy ki lehet, mint például az, hogy legalább érettségizett legyen, illetve ha van rá mód, akkor
a szakasszisztensi szakmája is meglegyen. Ha Szirák kap egyb l egy szakasszisztenst, akkor
sokkal jobban jár hosszú távon, mert akkor nem kell a továbbiakban erre pénzt áldozni az
Önkormányzatnak.

Micsutka Attila : Szirákon nagy divat az, hogy más honnan jönnek ide dolgozni és a helyinek
nem tudunk munkát adni. Én úgy vagyok vele, hogy ameddig a minimum követelmény az,
hogy érettségizett legyen, addig a faluban legalább 15 olyan ember van aki ennek a kitételnek
megfelel. Meg kell hirdetni az állást.

Dr. Dubszky Zsolt : Már egy hónapja nincs asszisztens. Ez megint csak id  húzás lenne, ha
meghirdetnénk és felvennénk egy érettségizett embert, akit újra be kell tanítani.

 Várnai Ildikó : Esetleg ha a Doktor úr kötne vele szerz dést és nem az Önkormányzat? Az
nem lenne jó megoldás?

Dr. Dubszky Zsolt : Az OEP ezt nem finanszírozza, illetve ez egy kis község és én ezt nem
tudom megoldani.

Kómár Jánosné : Két lehet ség van: vagy a bujáki asszisztenst vesszük fel, aki szakképzett és
a Doktor úr is t akarja, vagy a munkanélkülib l kérünk egy érettségizett fiatalt, aminek a
70%-át állja a munkaügyi központ és ezzel az Önkormányzatnak kedvezünk. Helyileg is meg
lehet hirdetni ezt az állást.

 Micsutka Attila : A bujáki hölgy legalább megjelent volna a mai ülésen. Én ragaszkodom a
helyi emberhez.

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



159/2013. (VIII.16.) számú határozat

a fogorvos asszisztensi állásról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a fogorvos asszisztensi
állást helyi szinten hirdeti meg és els sorban helyi érettségizett embert kíván alkalmazni
ebben a munkakörben.

2./ A foglalkoztatás heti 12 órában történik.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

2./ Feldmár Intézet tájékoztatója

 Katymári László : Az Amerikában él  Feldmár András pszichiáter létrehozott egy
alapítványt, ami leginkább szociális dolgokkal foglalkozik, segíti a hátrányos helyzet eket,
els sorban a börtönben él ket, a börtönviselteket. Szeretnénk létrehozni egy úgynevezett
Közösségi Pontot, ahol azokat az embereket gondoznánk, akik most jöttek ki a börtönb l.
Ehhez szeretnénk kérni egy ingatlant, ahol ezt a központot ki lehetne alakítani.

Kómár Jánosné : Érkezett egy kérés az Intézett l, amely szerint megtekintették a Kossuth út
7. szám alatti ingatlant és azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy adjuk oda ezt az ingatlant
10 évre. k vállalják a teljes felújítását ennek az épületnek. Ebben az évben csak
állagmegóvás történne, de jöv re teljesen felújítják és létrehoznak benne egy Közösségi
Pontot. Érkezett egy vételi ajánlat is erre az épületre, amit a mai ülésen fogunk tárgyalni,
úgyhogy ennek tükrében döntsünk a továbbiakról.

3./ Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal féléves pénzügyi beszámolója

 Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a pénzügyi beszámolót az írásos el terjesztésnek megfelel en.
Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

 160/2013. (VIII.16.) számú határozat

a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal féléves pénzügyi beszámolójáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Vanyarci Közös
Önkormányzati Hivatal féléves pénzügyi beszámolóját az el terjesztett formában elfogadja.

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

Határid  : értelem szerint



4./ Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a beszámolót az írásos el terjesztésnek megfelel en.
Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : Az kimaradt a beszámolóból, hogy az AVE mérsékli a szemétszállítási
díjakat, tehát a 120 literes edényért 235+ÁFA –t, a 60 literes edényért 165 Ft+ÁFA-t fogunk
fizetni a következ  negyedévt l.

Micsutka Attila : Csak szólok, hogy meg fogom indítani a keresetet az AVE ellen, mert
szerz désszegést követtek el, így megszüntethet  lesz velük a szerz dés. Már írtam nekik,
hogy 4 hétig nem vitték el a Kisbágyoni útról a szemetet, én elvitettem 12.000 Ft-ért, aminek
a számláját be is csatoltam mellékletként. Visszaírtak, hogy kizárólagos joga van a
szemétszállításra, ennek ellenére a héten sem vitték el a szemetet. El ször kiadom fizetési
meghagyásban a 12.000 Ft-ot, utána kezdeményezni fogom a szerz dés felbontását. Az AVE
semmit nem csinál, a szerz dés egy pontjához sem tartják magukat. Írjon levelet a jegyz
vagy a jegyz  asszisztens, hogy megint nem lett elszállítva a szemét, illetve a lakosság sem
lett értesítve.

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

 161/2013. (VIII.16.) számú határozat

a Képvisel -testületi határozatok végrehajtásáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Képvisel -testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az el terjesztett formában elfogadja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné : Behívattam a gyepmestert az irodámba, hogy nem igazán tudom nyomon
követni a feladatellátást. Bemutatott két kiskutyát a héten, de én nem látom t tevékenykedni
a faluban. Azt mondta, hogy kora hajnalban vagy kés n este végzi a munkáját, mert akkor
lehet összeszedni a kóbor kutyákat.

Micsutka Attila : A telefonszámát nem találtam a beszámolón, pedig be akartam jelenteni
néhány dolgot, de véleményem szerint  semmit nem csinál. Azt írta, hogy 9 alkalommal 17
kutyát fogott be, de kimerem jelenteni, hogy egyet sem, mert még senki nem jelezte, hogy
hiányozna neki a kutyája, de megkérdezhetnénk az állatorvost is, hogy neki szólt e valaki. Én
nem fogadom el az összegz  gyepmesteri jelentést. Kérem nevekkel a jelentéseket, az e-
maileket kinyomtatva. Készítse el  az összes jegyz könyvet, hogy ki volt jelen a befogásnál,
kik írták alá, mert hatósági tanú is szükséges a befogáshoz. Nevezze meg azt, vagy azokat a
területeket, ahol a mobil befogó ketrec fel van állítva, illetve adjon id pontot, amikor
megtekinthet k az elvitt ebek, mert a saját költségemen elmegyek és szeretném ellen rizni,
hogy valóban ott vannak e a kutyák. felajánlom azt is, hogy szeptember 1.-ig a nap 24
órájában elmegyek tanúnak a befogáshoz.



Kómár Jánosné : Szerintem a feladatellátás ellen rzésével bízzuk meg Attilát.

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

 162/2013. (VIII.16.) számú határozat

az összegz  gyepmesteri jelentésr l

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az összegz
gyepmesteri jelentést az el terjesztett formában és tartalommal nem fogadja el.

2./ Megbízza Micsutka Attila képvisel t a gyepmester feladatellátásának ellen rzésével.

Felel s : Micsutka Attila képvisel

Határid  : azonnal

5./ Önkormányzat elleni végrehajtás kezdeményezése –

 Kovacsik és Sz ke Kft.

Kómár Jánosné : Kovacsik Erzsike végrehajtást kezdeményezett az Önkormányzat ellen
230.845 Ft érték  számlája nincs kifizetve. Én azt mondom és legutóbb is azt mondtam neki,
hogy ez az összeg nem jár neki, mert nagyon sokat volt akkor beteg és nem látta el úgy a
feladatot, ahogy kellett volna. Kértem, hogy engedje el az Önkormányzatnak ezt a pénzt.

Micsutka Attila : Milyen számláról beszélünk? Mi van ráírva?

Kómár Jánosné : Ez a havi 80.000 Ft-os számlákból adódik, amit az  megbízásáért fizettünk
nagyjából 2008-ban. A mostani követelés már kamatos összeg.

Novák Lajos : Én nem szavazom meg, hogy kifizessünk neki bármit is, mert nem tudom egy
pert nyert e meg. Az aki egy 40 milliós pert megnyert, annak meg nem tudunk fizetni csak
részletekben esetleg.

Kómár Jánosné : Úgy gondolom, hogy mindenképpen fel kell vele venni a kapcsolatot, meg
kell próbálni valamilyen módon megegyezni.

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

 163/2013. (VIII.16.) számú határozat

az Önkormányzat elleni végrehajtásról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy megkeresi és
tárgyalást folytat a Kovacsik és Sz ke Kft.-vel, hogy a követelés összegét tisztázzák, illetve
enyhítsék annak mértékét.



2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

6./ Távfelügyeleti Szolgálat ajánlata

A Távfelügyeleti Szolgálat ajánlata a jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : A véleményem az, hogy sajnos ezt a szolgáltatást az Önkormányzat nem
tudja igénybe venni, de lehet, hogy a lakosokat érdekelné a dolog.

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

 164/2013. (VIII.16.) számú határozat

a Távfelügyeleti Szolgálat ajánlatáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete tudomásul vette az ajánlatot, de a
lehet séggel élni nem tud.

2./ Kifogása nincs az ellen, hogy a lakosok körében találjon a szolgáltatásra érdekl t.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

7./ Telefonfülke áthelyezésének kérelme

Kómár Jánosné : A Bozó kúria el tt lév  telefonfülkét szeretnék áthelyeztetni a kúria
tulajdonosai. Megírtam nekik e-mailben, hogy az Önkormányzat az áthelyezés költségeihez
hozzájárulni nem tud, de egyáltalán nem tudom azt sem, hogy hová szeretnék áthelyezni.
Kellene nekünk egy nyilatkozat, hogy ennek minden költségét vállalják, illetve egy olyan
terv, amin szerepel a telefonfülke új helye.

 Novák Lajos : A tulajdonos felépített egy hatalmas falat is az épület mellé, azzal indokolva,
hogy ehhez kapott az Önkormányzattól engedélyt.

Várnai Ildikó :  A jegyz l biztos nem, de szerintem ebb l a hivatalból senkit l sem kapott
arra engedélyt.

Kómár Jánosné : A polgármesternek nincs arra jogosultsága, hogy ilyen engedélyt kiadjon. Én
voltam kint a jegyz asszonnyal, de nem ebb l az ügyb l kifolyólag. Megkérdeztem, hogy a
terv szerinti kerítésre k kaptak e engedélyt az Örökségvédelmi Hivataltól, mert abból hogy



ekkora kerítést húztak fel biztosan lesz majd probléma, mert a lakóknak nem fog tetszeni. Azt
mondta, hogy örüljünk, hogy felújították az épületet és ne kötözködjünk mindennel.

Micsutka Attila : Én biztos nem engedélyezem az áthelyezést, mert az a telefonfülke ott bírta
eddig a legtovább. Az a telefonfülke ott a legláthatóbb, ott van a legjobb helyen. Ezek lezárták
a járdát hónapokig a felújítás alatt, a faluba hordták a sittet ingyen és bérmentve.

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

 165/2013. (VIII.16.) számú határozat

a telefonfülke áthelyezésér l

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy nem járul hozzá a
Bozó kúria el tt lév  telefonfülke áthelyezéséhez.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

8./ Intézkedési Terv módosítása

 Várnai Ildikó : Az Állami Számvev szék ellen rzést végzett nálunk. Az ellen rzés után
küldött egy ellen rzési jelentést, amiben részletesen le van írva, hogy milyen hiányosságok
vannak, amire intézkedést kell hozni. Csináltunk rá Intézkedési Tervet, amit akkor behoztunk
a testület elé, de azt nem fogadták el, mert a határid  nem volt pontosan meghatározva. Most
a módosított Intézkedési Tervet kellene elfogadni, amiben már megfelel  a határid  is.

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

166/2013. (VIII.16.) számú határozat

az Intézkedési Tervr l

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

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

9./ Rendeletmódosítás

Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a rendeletmódosítás szükségességét az el terjesztésnek
megfelel en. Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.



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

14/2013.(VIII.16.) Önkormányzati rendelet

A közterületek használatáról szóló 8/2007.(VIII.09.) önk. rendelet módosításáról

 (A rendelet szövege a jegyz könyv mellékletét képezi)

10./ Szociális ételszállítás

Kómár Jánosné : A Képvisel -testület a Sodexoval kötött ételszállítási szerz dést nem
bontotta fel, csak szüneteltette 2013. szeptember 01.-ig. A kérdés az lenne, hogy maradjon e a
Laci bá’ konyhája és mondjuk fel a szerz dést a Sodexoval, vagy sem.

Micsutka Attila : Nekem konkrét tapasztalatom van a Laci bá’ konyhájával kapcsolatban. Az
én véleményem az, hogy jól f z, megfelel  adagot kapunk és szerintem árban is jó.

Kómár Jánosné : Árban ugyanaz, mint a Sodexo. Érdekl dtem az id sekt l is és k is meg
vannak elégedve. Azt nehezményezték, hogy kenyeret nem kaptak, de már ezt is
megbeszéltem a szolgáltatóval, hogy pótolja ezt a hiányosságot.

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

167/2013. (VIII.16.) számú határozat

a szociális ételszállításról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Sodexo
Magyarország Szolgáltató Kft. és Szirák Község Önkormányzat között létrejött étkeztetési
szolgáltatások biztosítására kötött vállalkozási szerz dést 2013. szeptember 01. hatállyal
felmondja.

2./ A településen az étkeztetési szolgáltatásokat a Laci bá’ konyhája – val kívánja biztosítani.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

11./ Egyebek -

 Aprófalva Óvoda pedagógiai programja

Kómár Jánosné : Elkészült az Óvoda Pedagógiai Programja. A Képvisel k a szünetben
megtekinthették. Kérem, hogy aki egyetért vele az szavazzon.

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



168/2013. (VIII.16.) számú határozat

az Aprófalva Óvoda Pedagógiai Programjáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az Aprófalva Óvoda
Pedagógiai Programjával egyetért és elfogadja azt.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

Csatornázással kapcsolatos észrevételek és panaszok

Micsutka Attila : Az amit a Penta csinál az egyszer en min síthetetlen. A forgalomirányítás
alakul, de éjszaka nem m ködnek a jelz  lámpák, délben otthagyják a gépeket az út közepén,
az elvonulás után nem takarítják össze a munkaterületet és még sorolhatnám. A másik
problémám az, hogy a lakosságot nem értesíti ki, ha felvág valahol utat. Valaki jöjjön ide a
Penta-tól, aki kompetens ezekben a dolgokban, mert igazából semmit nem csinálnak meg
végig.

Kómár Jánosné : Javaslom, hogy a következ  testületi ülésre hívjuk meg a Penta képvisel jét
és majd  választ ad a kérdéseinkre.

Novák Lajos : Az alvállalkozóval is baj van, nem csak a Penta-val. A Moha Gép Kft. is
legyen itt.

Micsutka Attila : Szeretném bekérni a Penta Kft. és a Moha Gép Kft. által befizetett közterület
foglalási díjak listáját. Tehát amit azért kellene fizetni, mert bitorolják a Vásár teret, a Rákóczi
utcát, két helyen anyagaik is vannak lerakva. Ezt szeretném tételesen megkapni. Mikor kérték
meg az engedélyt, mennyit fizettek be pontosan, mert ebb l egy vagyonunk lesz másfél év
alatt.

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

169/2013. (VIII.16.) számú határozat

a szennyvízberuházás kivitelezésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a következ
Képvisel -testületi ülésre meghívja a Penta Kft. és a Moha Gép Kft. képvisel it.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : 2013. szeptember 30.

Családsegít i állás betöltése



Kómár Jánosné : A családsegít  szolgálatban kiválasztott házaspár szolgálati lakást szeretne.
Az orvosi lakást szeretnék megkapni, tudva azt, hogy ha orvos lesz a faluban, akkor nekik
onnan ki kell költözni. Tájékoztattam ket, hogy semmilyen átalakítást nem végezhetnek, és
mi sem végzünk a lakáson.

Novák Lajos : Rezsit és lakbért fizetnek majd?

Kómár Jánosné : Természetesen. Az órákat át kell íratniuk a nevükre.

A Képvisel -testület 3 igen és 1 nem szavazattal a következ  határozatot hozta:

170/2013. (VIII.16.) számú határozat

a családsegít  szolgálati lakásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy kijelöli az
Önkormányzat tulajdonában lév , Róth Johanna út 4. szám alatti ingatlant a családsegít
szolgálati lakásaként addig, amíg nem érkezik állandó háziorvos a településre.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

Együttm ködési megállapodás felbontása

Kómár Jánosné : Novák Lajos a Szirák FC Sportegyesület elnöke kéri a Sportegyesület és az
Önkormányzat közötti Együttm ködési Megállapodás felbontását.

Novák Lajos : Pénzt nem tud adni az Önkormányzat az egyesület m ködésére, én lemondok
az elnökségr l is és ezért kérem a megállapodás megszüntetését, ugyanis így nem lesz alapja a
dolognak. Az öltöz t visszaadtam, err l készült átadás-átvételi jegyz könyv, a kerítést lassan
teljesen ellopják, én nem vállalok érte felel sséget.

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

171/2013. (VIII.16.) számú határozat

az Együttm ködési Megállapodás felbontásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Község
Önkormányzat és a Szirák FC Sportegyesület között létrejött Együttm ködési Megállapodást
felbontja.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal



Óvoda dolgozóinak kérelme

Kómár Jánosné : Az óvoda dolgozói azt kérik, hogy augusztus hónapra engedélyezzük az
étkezési hozzájárulás étkezési utalványban történ  kifizetését, mert ebben a hónapban
szabadságon voltak, így a meleg étel szolgáltatást nem tudták igénybe venni.

A Képvisel -testület 1 igen, 1 tartózkodás, 2 nem szavazattal a következ  határozatot hozta:

172/2013. (VIII.16.) számú határozat

az óvoda dolgozóinak kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az Aprófalva Óvoda
dolgozóinak kérelméhez nem járul hozzá.

2./ A Képvisel -testület nem engedélyezi az Aprófalva Óvoda dolgozóinak az étkezési
hozzájárulás étkezési utalványban történ  kifizetését.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

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

Szirák, 2013. augusztus 16.


