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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

A lakosság és a meghívottak részér l a jelenléti íven szerepl knek megfelel en.

Tanácskozási joggal részt vesz : Várnai Ildikó jegyz

Távol maradt :

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Novák Lajos képvisel

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 5 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 5 igen szavazattal
elfogadja.



A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en,
Micsutka Attila képvisel  az ebrendész által elvégzett munkákról szóló beszámolójával
kiegészítve.

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

1./ Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft., a Penta Kft. és a Moha Gép Kft. tájékoztatója

2./ A Teleki József Általános és Szakiskola, az Aprófalva Óvoda és a M vel dési Ház
beszámolója

3./ Családsegít  bemutatkozása

4./ Költségvetési rendelet módosítása

5./ Szirák Község Önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolója

6./ Egyebek

- Szeptemberi program

- Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztása

- Fogorvosi asszisztens kinevezése

- Helyi önkormányzatok m köd képessége meg rzését szolgáló 2013. évi kiegészít
támogatásáról

- Ebrendész által elvégzett munkákról készült beszámoló

- Árvízcsúcs csökkent  tározó

7./ Lakossági kérelmek – zárt ülés

1./ Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft., a Penta Kft. és a Moha Gép Kft. tájékoztatója

Andrejkovics János az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. m szaki vezet je ismerteti a
beszámolót az el terjesztésnek megfelel en. A beszámoló a jegyz könyv melléklettét képezi.

Kómár Jánosné: Hogy fordulhatott el  az, hogy a vállalkozókkal 6 hónapon keresztül
elfelejtettek szerz dést kötni? Az Önkormányzatnak kellett gondoskodni arról, hogy a
vállalkozóktól elszállítsák a szemetet, mert a szolgáltató teljes egészében egyik napról a
másikra befejezte a szállítást.

Andrejkovics János: Teljes mértékben igaza van és hatalmas mulasztás volt a részünkr l.
Sajnos nem tisztáztuk le az el  szolgáltatóval a közületi szállítás paramétereit.



Micsutka Attila: Nekem az a problémám, hogy ön azt állította, hogy tartották a kapcsolatot a
Penta-val, akkor nem értem, hogy történhetett meg az, hogy a Kisbágyoni út 26.-36. szám
között 5 hétig nem szállították el a szemetet. Ezt Önöknek is megírtam. Vettem a fáradságot
és én 12.000Ft-ért elszállítattam a szemetet önök helyett, amit szintén levélben megírtam.
Gálánsan visszaírtak, hogy az önök kötelessége elszállíttatni a szemetet és a 12.000 Ft-ot sem
hajlandóak kifizetni, holott számlával és szállítólevéllel igazoltuk. Csak tájékoztatásképpen,
ez az önökkel való szerz dés felmondásának az alapja, ugyanis a kötelezettségüknek nem
tettek eleget. A másik dolog az, hogy a kapcsolattartásuk még arra sem terjed ki, hogy
augusztus hónapban, amikor a Moha Gép Kft. ugyanazon az útszakaszon munkát végzett, az
AVE-s járm  még csak le sem fékezett úgy továbbment és megint otthagyta a szemetet. Ez
felháborító. Nem tudtam mit tenni, kiértesítettem a Katasztrófavédelmet Salgótarjánban,
elküldtem az önök szerz dését és az AVE-t szeméttel való közveszélyeztetés jogcímén
feljelenthetem. A lakos nyakán otthagyták a mocskot. Annyit vártam volna, hogy ezt az 5 heti
elmaradt szemétszállítási díjat visszavonják a lakosoktól. Terrorban tartották a lakosságot a 6-
8000 Ft-os számláikkal. Ha bíróságra kell menni azért, hogy a 12.000 Ft-ot kifizessék, akkor
odamegyek.

 Andrejkovics János: Tegnap voltam a Katasztrófavédelemnél, ahol egyeztetés volt a
szolgáltatásról. Ott még nem jelezték felém a feljelentést, de a hétf i napon megkeresem ket.
Több lakos is jelzett szállítási problémát felém, ezeket felírtam és szeretném kérni, hogy ön
legyen a településen a kapcsolattartó.

Micsutka Attila : Sajnos ezt a feladatot nem tudom vállalni, mert nem tartózkodom itthon és
nem tudok figyelni erre a dologra.

Andrejkovics János: A szerz dés felmondásával kapcsolatban már egyeztettem a
jegyz asszonnyal is, mert nincs meg az OHÜ min sítésünk így jogszabályi el írás, hogy 6
hónapos felmondási id vel a szolgáltatást fel kell mondani, de a mi szerz désünk december
31.-vel megsz nik mindenképpen. A jöv  évet majd meglátjuk, hogyan tovább.

Cselovszki László : A kapcsolattartásról jutott eszembe, hogy tudtommal Novák Zoltán volt a
kapcsolattartó az AVE és az Önkormányzat, illetve a lakosok között és az elmúlt félévben
többször is megkeresték lakossági problémákkal és  próbálta is jelezni az AVE-nak, persze
sikertelenül, mert maximum levélben tudta tartani a kapcsolatot. Ilyen formában nem sok
értelme van a kapcsolattartásnak.

Micsutka Attila : Az említett problémákat mi is próbáltuk telefonon jelezni, de egyszer en
képtelenség elérni bárkit is a megadott telefonszámon. Remélem – mivel ön m szaki vezet  -,
hogy a Kisbágyoni úton él  ingatlantulajdonosoknak talál valamilyen megoldást az 5 héten
keresztül el nem szállított hulladék szemétdíjára vonatkozóan.

Andrejkovics János : A rezsicsökkentésr l szóló törvény most lépett életbe. Sajnos nem
tudom, hogy lehet ilyen kompenzációs számlát kiküldeni.

Kómár Jánosné : Úgy gondolom, van elegend  jogászuk, akik meg tudják oldani ezt az ügyet.
De mindenképpen kérem, hogy kompenzálják azokat a családokat, akik hátrányba kerültek az
önök mulasztása miatt. Ha nincs senkinek több kérdése, akkor köszönöm a tájékoztatást.

Kérem Laub Jánost a Penta Kft. és a Moha Gép Kft. képvisel jét, hogy tájékoztassa
jelenlév ket a csatornázási munkákkal kapcsolatban.



Laub János : A Penta Kft. építésvezet je vagyok. A településen elkezdtük a csatornázási
munkálatokat, pozitív és negatív élményekkel egyaránt gazdagodott mindenki. Szeretném
elmondani, hogy a tervezettnek megfelel en, jó ütemben haladunk az építéssel. Az id járás és
a rossz talajviszonyok miatt nagyon mostoha körülmények közé kerültünk néhány szakaszon.
A szemétszállítással kapcsolatban elmondanám, hogy nem tudok róla, hogy a cégünket
megkereste volna az AVE, hogy miattunk nem tud szállítani egyes utcákból. A munkálatot
végz knek kötelességük biztosítani a bejárást mindenki számára, legyen az szemetes autó,
ment , t zoltó vagy akár egy lakosnak is.

Micsutka Attila : Nekem legf képpen a Moha Gép Kft.-vel vannak aggályaim. A legels  az,
hogy az a forgalomirányítás, amit maguk csinálnak az katasztrófa. El fordult olyan, hogy
beengedtek autót a busszal szembe, tulajdonképpen baleseti helyzetet produkáltak. Az
éjszakai forgalomra nem helyeznek ki semmit, amik ki vannak rakva sárga lámpák, azok sem
égnek. A gödröket nem temetik be éjszakára, a kanyarokban otthagyják a kavicsot és a
köveket a m szak végeztével. A munkaterületet sorozatosan nem takarítják össze. Ami
legjobban érdekel engem, az a közterület foglalásért befizetett összegek. Örülünk, hogy itt
vannak, de ennek fizetési kötelezettségei is vannak. Jelenleg a faluban használható
közterületek 90%-át a Penta birtokolja, megjegyezném, hogy semmilyen engedélyük nincs
erre. Itt egy napi jegyet 1000 Ft-ért adnak a piactéren, ez nem olcsóbb a Pentának sem. Azt
szeretném megtudni, hogy ez önök szerint, hogy m ködik, vagy milyen egyezség született
erre vonatkozóan?

Laub János : Mindenhol biztosítjuk a balesetmentes közlekedést, helyreállítottuk zúzott k vel
az utakat ott, ahol kell. A javítás és a takarítás is folyamatos, de nagyon sokszor az autók
kihordják a köveket, mert nem tartják be a 30 km-es sebességet. Ma volt itt a közút kezel  30
db sárga villogót helyeztünk el a településen. A forgalomirányítás nehezen indult, de
folyamatosan javítunk rajta. A közterület használattal kapcsolatban, amit használunk, azt az
önkormányzattal egyeztettük. Még közterületi díjat nem fizettünk, de tájékozódni fogok err l
és rendezzük ezt a hiányosságot a kés bbiekben.

Kómár Jánosné : A közterület használati díjról annyit, hogy tudomásom szerint k nem
árusítanak. Ez a projekt Szirák projektje. Nem megy úgy, hogy ne hozzanak csöveket, vagy
ne hozzanak anyagot. Úgy még a világon nem tudtak szennyvízcsövet lefektetni, hogy ne
ássák ki hozzá a gödröt. Tudtuk mindannyian, hogy ez lesz a legproblémásabb beruházás és
ez fog a legtöbb kellemetlenséget okozni. Az lehetséges és jogos, hogy kérjünk valamit azért
mert területet foglalnak, de az nem jogos, hogy kérjünk m2 árat.

Micsutka Attila : A rendeletben benne van, hogy mennyi az ára. Én nem paradicsomos áron
akarom nyomatni a Penta-t, de úgy gondolom, hogy ennek a falunak arra a pénzre is szüksége
van. Sajnos nem engedhetjük meg magunknak, hogy gálánsan lemondunk err l az összegr l
és megköszönjük, hogy itt voltak.

Veizer Veronika : Szeptemberben jönnek a Dózsa György utcába. Számíthatunk arra, hogy ott
mindig vissza lesznek temetve a gödrök? Már csak azért, mert abban az utcában, ha úgy
hagynak egy gödröt, akkor lehetetlenné válik a közlekedés.

Laub János : Igen, természetesen visszatemetjük. Lehet, hogy napközben nehézkesebb lesz a
közlekedés egyes útszakaszon, de estére mindenhol biztosítjuk a bejárást.



Lukács Gyula : Sok helyen megsüllyedt az út a nehéz gépek miatt. Nem lehetne valami mart
aszfalttal, vagy bármivel kijavítani ezeket a szakaszokat?

Laub János : Én is észrevettem, hogy egy pár helyen valóban megsüllyedt. Oda fogok figyelni
ezekre a dolgokra is.

Kómár Jánosné : Tehát a Penta-tól nagyobb odafigyelést, a lakosoktól pedig nagyobb türelmet
fogunk kérni, mint amit tanúsítanak, mert folyamatosan megy a munkások szidalmazása, ami
egyáltalán nem szép dolog és értelmesen is meg lehet beszélni ezeket a dolgokat.

2./ A Teleki József Általános és Szakiskola, az Aprófalva Óvoda és a M vel dési Ház
beszámolója

Kómár Jánosné : A Teleki József Általános és Szakiskola igazgatója jelezte, hogy sajnos
nagyon elfoglaltak az év kezdete miatt, ezért kérte, hogy a következ  ülésre napoljuk el az
iskola beszámolóját.

Kérem az óvoda vezet t, hogy a beszámolót terjessze a Képvisel -testület elé.

Bajnócziné Bognár Erika az Aprófalva Óvoda intézményvezet je ismerteti a beszámolót az
el terjesztésnek megfelel en. A beszámoló a jegyz könyv mellékletét képezi.

Baranyi Gusztáv alpolgármester megérkezik az ülésre.

Micsutka Attila : Annyi kérdésem lenne, hogy olvastam a beszámolóban, hogy 48 f  beíratott
gyerek van. A 3 csoportot a helyhiány miatt nem tudják csinálni?

Bajnócziné Bognár Erika : Egyrészt az épület is csak két csoportnak ad helyet, másrészt nem
gondolom, hogy értelme lenne 3 csoportnak. A szeptembert l érvényes törvény szerint 35

ben maximalizálja a csoportlétszámot, amit eddig 25 f ben maximalizáltak. Mindkét
kategóriába beleférünk.

Micsutka Attila : Több szül  kérdezte t lem, hogy ha 3 éves kora el tt a gyerek szobatiszta,
akkor nem lehetne szó róla, hogy el bb bevegyék az óvodába? Ugyanis van olyan szül , aki
nem tudta letenni a gyereket, mert még nem volt 3 éves és ezért munkától esett el.

Bajnócziné Bognár Erika : Nagyon szívesen bevennénk, de a törvény szerint nem kapunk rá
egy fillért sem és ezt sajnos a mi óvodánkban mérlegelni kell. Akkor kapok rá finanszírozást,
ha december 31.-ig betölti a 3. életévét. De felém nem jött ilyen jelzés. Egy gyermek van, aki
októberben tölti be a 3-at, de t be is vettük. Ha van ilyen, akkor nyugodtan keressenek meg
és a polgármester asszonnyal konzultálunk.

Kulikné Bányász Erzsébet : Minden évben nálunk szervezik az évzárót az ovisoknak.
Szeretném elmondani, hogy az eddigi években botrányos volt minden rendezvény, de az idei
nagyon színvonalas, jól megszervezett rendezvény volt.

Puporka Árpád : Van egy olyan problémám, hogy az iskolában és az óvodában is
rendszeresen délel tt vagy kora délután van szül i értekezlet. A baj ezzel csak az, hogy sok



közfoglalkoztatott el szeretne menni, viszont az  munkaidejük akkor még tart és az nem
megoldás, hogy mindig valakit elengedjünk emiatt.

Bajnócziné Bognár Erika : Az óvónénik úgy gondolják, hogy a munkaidejük alatt kell
megtartani a szül i értekezletet, illetve a buszjáratok sem túl ideálisak. Az új törvény szerint a
32 óra a csoporttal való foglalkozás ideje, plusz négy óráról az intézményvezet  dönt, hogy
hogyan kell beosztani. Itt sajnos az volt a kialakult helyzet, hogy ilyenkor tartanak szül it, de
ezt az id t nem a foglalkozással töltött id l kell elvenni. A kés bbiekben ez nem így lesz és
megpróbálom úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen.

Haluska Imre : Milyen az iskolával való kapcsolat?

Bajnócziné Bognár Erika : Az iskolával való kapcsolatunk nem rossz, de azt sem mondanám,
hogy túlságosan virágzó lenne. Azokon a rendezvényeken kívül, amelyeken együtt veszünk
részt, szorosabb kapcsolatunk nincs.

Kómár Jánosné : Nagyon köszönjük a beszámolót. Meghallgatnánk a M vel dési Házról
szóló beszámolót.

Kulikné Bányász Erzsébet a M vel dési Ház vezet je ismerteti a beszámolót az
el terjesztésnek megfelel en. A beszámoló teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.

 Kulikné Bányász Erzsébet : Annyit még hozzáf znék, hogy az intézmény neve nem
vel dési Ház, hanem Sziráki Klub Könyvtár már évek óta. Az épület több mint 260 éves

és nagyon rossz állapotban van. F leg a tet szerkezetet kellene felújítani, mert ázik a
mennyezet, és le fog szakadni a plafon.

Kómár Jánosné : Most megnézték szakemberek a tet szerkezetet és felmérik, hogy melyek
lennének azok az alapvet  munkák, amelyeket el kell végezni. Erre fogunk kapni egy
javaslatot, amit majd el terjesztek a Képvisel -testület elé, mert az oldalsó rész tet szerkezete
össze fog omlani.

Micsutka Attila : A rendezvényekr l nem nagyon látok semmit a beszámolóban.

Kulikné Bányász Erzsébet : Sajnos a költségvetésb l saját rendezvényeket nem tudunk
szervezni. Csak azok a rendezvények vannak, amelyek terembérletesek, de azokról említést is
tettem. Ma délel tt megkeresett a családsegít , hogy a Feldmár Intézettel 2 napos tréninget
szeretnének tartani, természetesen terembérletes formában.

Kómár Jánosné : A rendezvénnyel kapcsolatban megkerestek engem is, hogy tartsak egy
rövid bemutatást a településr l, de sajnos nekem akkor programom van. Kérem a Képvisel -
testülett l, hogy jelöljön ki egy embert erre a feladatra. Én Kulikné Bányász Erzsébetre vagy
Micsutka Attilára gondoltam.

Kulikné Bányász Erzsébet : Van két alpolgármesterünk is.

Baranyi Gusztáv : Én szívesen elvállalnám, de iskolában vagyok akkor.

Lukács Gyula : Én dolgozom, nem érek rá.



Kulikné Bányász Erzsébet : Akkor elvállalom én.

3./ Családsegít  bemutatkozása

Tóth László : Szeretettel köszöntök mindenkit hivatalosan is. Nagyváradon születtem, 32 éves
vagyok. 8 esztend t szolgáltam lelkipásztorként, egy 2800 f s gyülekezet vezet jeként. Most
ismerkedem a családokkal, a védelembe vett gyermekek adataival. Mindenképpen segíteni és
gondozni szeretném azokat, akik hozzám fordulnak. A munkaid m felét az irodámban töltöm,
a másik felét a családoknál, illetve terepen. Óriási mennyiség  adminisztrációs anyaggal
találkoztam itt, amit az el döm hagyott rám. A gyermekeim a helyi általános iskolába járnak,

k is jól érzik itt magukat.

Baranyi Gusztáv : Tetteket szeretnék majd látni. Ki kell jönni a Kertész utcába és bármiben
segítek, hogy rend legyen a települése és mindenki a helyére kerüljön.

Kómár Jánosné : Köszönöm a bemutatkozást. Ha esetleg van valakinek kérdése, az tegye fel.

Baranyi Gusztáv : Jegyz asszonytól kérdezném, hogy úgy tudom, hogy a családsegít nek
nem jó a végzettsége ehhez a szakterülethez.

Várnai Ildikó : Teológusi diplomája van, magyar nyelv  és a jogszabály értelmében teológusi
végzettséggel, erre a családsegít i állásra kinevezhet . A kinevezése még azért nem készült
el, mert bár magyar állampolgár, de személyi igazolvány, lakcímkártya, erkölcsi bizonyítvány
és egyéb iratok még hiányoznak. Ha szerencsénk van 01.-t l ki tudjuk nevezni.

4./ Költségvetési rendelet módosítása

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

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja

15/2013.(IX.06.) Önkormányzati rendelet

 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér l szóló 1/2013.(II.11.) önk. rendelet
módosításáról

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

5./ Szirák Község Önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolója

Kómár Jánosné polgármester ismerteti Szirák Község Önkormányzat I. féléves költségvetési
beszámolóját az el terjesztésnek megfelel en.



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

176/2013.(IX.06.) számú határozat

Szirák Község Önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolójáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a polgármester által
el terjesztett Szirák Község Önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolójával egyetért és
elfogadja azt.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

6./ Egyebek

- Szeptemberi program

Kómár Jánosné : Megjelent az EBR42-n egy rendezvény lehet ség. 2 napos rendezvényr l
van szó. Egy kötelez  eleme van, hogy vasárnap 21:30-kor meg kell gyújtani egy máglyát a
rendezvény helyén. Az adatlapot kitöltöttem, de ha úgy dönt a testület, hogy nem támogatja,
akkor vissza lehet vonni és semmilyen kötelezettséggel nem jár. A hétvégi program két
napból áll : 2013. szeptember 28. –án délel tt 9 – 11 óráig ügyességi versenyt rendeznénk a
sportpályán gyermekek és feln ttek számára, a legügyesebbeket díjazva. 2013. szeptember
29.-én 16 órától Sziráki vacsora címmel f versenyt rendezünk, ahol a jelentkez k azonos
alapanyagot kapnak és ebb l kell el állítani a vacsorát és az els  három helyezett díjazásban
részesül. A finom vacsora után 21:30-kor meggyújtjuk Szirákon a máglyát.

Baranyi Gusztáv : Mekkora a támogatás összege?

Kómár Jánosné : 250.000 Ft és önrésze nincs.

Várnai Ildikó : Ez az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! cím  programsorozat része. Az
ország minden táján vasárnap meggyújtanak majd egy máglyát.

Haluska Imre : A tulajdonomban lév  fenyvesb l, a kitakarított gallyfákat felajánlom a
rendezvényre a t zgyújtáshoz való hozzájárulásként.

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

 177/2013.(IX.06.) számú határozat

a szeptemberi programról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az Itthon vagy!
Szeretlek Magyarország! cím  programsorozat keretein belül megrendezi 2013. szeptember
28.-29. napján a Sziráki vacsora cím  rendezvényt.



2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges teend ket ellássa.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : 2013. szeptember 29.

- Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztása

Kómár Jánosné : Mindenkinek adtam egy táblázatot. A felsorolt települések közül 7 település
nem írta alá azt a megállapodást, hogy minden vagyon marad Pásztó tulajdonában, hanem
kérik a megillet  vagyonrészüket Pásztó önkormányzatától. Összesen a 7 településnek
7.486.012 Ft jár. Tárgyi eszközvagyon a Kistérségi Társulásnak az iroda, az irattár, egy Isuzu
és egy Iveco típusú kisbusz. Ahhoz, hogy pénzhez jussunk úgy gondoltuk, hogy az egyik
buszt kapja meg a 7 település. Ezt eladjuk és lakosságszám arányosan elosztjuk a pénzt.

Baranyi Gusztáv : A busz értéke meghaladja a 7 milliós összeget?

Kómár Jánosné : Az Iveco 11.262.500 Ft-ot, az Isuzu pedig 9.000.000 Ft-ot ér jelenleg, ami
hivatalos értékbecslés. El leg azt a határozatot hoztuk, hogy minden egyes forintot kérünk,
ami az Önkormányzatnak onnan jár. Ezt a határozatot figyelembe véve, kérem a testületet,
hogy adja az egyetértését ehhez a jogos követeléshez.

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

178/2013. (IX.06.) számú határozat

a Pásztói Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Pásztói Kistérségi Társulás
vagyonfelosztásáról készült táblázatot megismerte és abban foglaltakkal egyetért.

2./ Kéri, hogy az IVECO vagy az ISUZU típusú gépjárm vet a hét településnek a Pásztói
Kistérségi Társulás adja át.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

- Fogorvosi asszisztens kinevezése

 Kómár Jánosné : Két pályázat érkezett a fogorvosi asszisztens állásra. A Képvisel -testület
döntött, hogy helyi embert kell választani, illetve helyben legyen meghirdetve az állás. A
képvisel k többségét felhívtam telefonon, hogy Dr. Dubszky Zsolt jelezte, hogy  szeretné
kiválasztani, hogy ki legyen az asszisztense. Ehhez a képvisel k hozzájárultak, de a végs
döntés a Képvisel -testület kezében van. A Dr. Úr Gáborné Herczeg Erzsébet mellett tette le a
voksát.



Micsutka Attila : Kapásból van 5 kifogásom az egész ellen. Az els , hogy nem hívtál fel,
legfeljebb próbálkoztál vele. Miért hallgatja meg el bb a fogorvos a jelentkez ket, mint a
testület? Egyel re még a Képvisel -testület a munkáltató. Én nem tudok így dönteni, hogy
egyik jelöltet sem hallgattam meg. Szerettem volna mindkét jelölttel beszélni, mert több
kérdésem is lenne feléjük.

Kómár Jánosné : Igazad van, valóban meg kellett volna hallgatni mindkét pályázót.

Baranyi Gusztáv : Az el  asszisztens sem lett meghallgatva.

Micsutka Attila : Most nem az el  asszisztensr l van szó, az sem volt jó úgy. Próbáljunk
már meg törvényesek maradni. Én nem fogok egyikre sem szavazni.

Kómár Jánosné : Válasszunk fogorvosi asszisztenst a két jelentkez  közül.

Micsutka Attila : Én csak egyet kérek, ami legyen is benne a jegyz könyvben, hogy a
fogorvosi asszisztensi álláspályázat kiírására jelentkez ket a Képvisel -testület, mint
munkáltató nem hallgatta meg. Nem egy hatalmas állásról beszélünk, de úgy lett volna
törvényes, ha mindenkit meghallgatunk.

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

179/2013. (IX.06.) számú határozat

a fogorvosi asszisztensi álláspályázat betöltésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Gáborné Herczeg
Erzsébetet kinevezi a fogorvosi asszisztensi állásra.

2./ A kinevezés határozott id tartamra szól, melynek id tartama : legfeljebb 2 év.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

Határid  : azonnal

- Helyi önkormányzatok m köd képessége meg rzését szolgáló 2013. évi kiegészít
támogatásáról

Kómár Jánosné : Van egy önkormányzati támogatás, ami az ÖNHIKI-hez hasonló, amire be
tudunk nyújtani pályázatot. Ehhez Képvisel -testületi határozat szükséges. Ez a támogatás az
önkormányzat hiányainak fedezésére szolgál. A kötelez  feladatainkra nem elég a pénzünk, a
költségvetést is 16 millió Ft hiánnyal fogadtuk el, ezért jogosulttá váltunk ennek a
támogatásnak a megigénylésére.

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

180/2013. (IX.06.) számú határozat



Helyi önkormányzatok m köd képessége meg rzését szolgáló 2013. évi kiegészít
támogatásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a Helyi
Önkormányzatok m köd képessége meg rzését szolgáló 2013. évi kiegészít  támogatás cím
pályázat benyújtásához.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

- Ebrendész által elvégzett munkákról készült beszámoló

 Micsutka Attila : Én nem voltam itt, amikor az Önkormányzat szerz dést kötött az
ebrendésszel, de elmondása alapján 80.000 Ft havonta a szolgáltatásnak a díja. Felvette velem
a kapcsolatot és elmondta, hogy kb. 300 kutya van a faluban, amib l kb. 120 kutya felel meg
a jogszabályi el írásoknak, tehát kb. 120 kutya van ellátva chippel és a kötelez  veszettség
elleni oltásokkal. A falu tele van kóbor kutyákkal, 21 kutyát gy jtött be az ebrendész. ezeket a
kutyákat beszállítják egy központi telepre, ahol 14 napon keresztül megfigyelik majd vagy
örökbe adják vagy kiirtásra kerülnek. Szeretném elmondani, hogy egy kutya befogásánál sem
voltam jelen. Egy alkalommal hatósági eljárást kezdeményezett, akit l el akarta venni a
kutyát, de az illet  elismerte, hogy az övé a kutya, viszont nem volt sem beoltva, sem
bechippelve. Az ebrendésznek az a véleménye, hogy két fajta szerz dést lehet kötni:
gyepmesteri vagy ebrendészeti. A gyepmesteri szerz dés arról szól, hogy beszedi ezeket a
kóborló ebeket. Az ebrendészeti szerz dés egy hosszabb idej  feladatot foglal magába,
ilyenkor háznál is ellen rizheti a kutyákat, akár karhatalmi segítséggel és elviheti a lakostól a
kutyát. Az ebrendésznek az a véleménye és nekem is, hogy ne gyepmesteri feladatokat lásson
el, hanem ebrendészeti feladatokat. Kb. 3 hét alatt megsz rné a falut és beszedné azokat az
ebeket, amik nincsenek beoltva, illetve bechippelve, de anyagi vonzata is van. Szerintem amit
most csinál, annak nincs értelme.

Várnai Ildikó : Szerintem ebrendészeti feladatokat lát el. Nekem azt mondta az ebrendész,
hogy pl. ha a bolt el tt ott van 20 kutya és nem tudja azt senki igazolni hivatalosan, hogy az
övé, akkor az kóbor kutya, innent l kezdve elviheti. Vanyarcon ugyanilyen szerz dést kötött
és minden kutyát elvitt, amit közterületen talált.

Cselovszki László : Én úgy emlékszem, hogy valóban két lehet ség volt a szerz déssel
kapcsolatban. Az egyik egy hosszabb távú dolog lett volna a másik egy rövidebb. Akkor úgy
gondoltuk, hogy ha a kóbor kutyák 80%-át összeszedi a faluban, akkor is már sokkal jobb lesz
a helyzet, mert ha elterjed a faluban, akkor akinek számít a kutyája az be fogja zárni.

Kómár Jánosné : Én azt javaslom, hogy bízzuk Attilára ezt a feladatot. Tárgyaljon vele
esetlegesen egy új szerz désr l, vagy egy másik jogkörr l és annak az anyagi vonzatáról.

Micsutka Attila : Nekem az a véleményem, hogy hívjuk meg a következ  ülésre és majd 
elmondja, hogy mi lenne a jó. Annyi szóljon az ebrendész mellett, hogy sajnos észre sem
vesszük, ha 3-4 kutyát elvisz, mert olyan mennyiség  kutya van a faluban.



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

181/2013. (IX.06.) számú határozat

az ebrendészeti feladatellátásról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a következ
Képvisel -testületi ülésre meghívja Sípos József ebrendészt, hogy pontos tájékoztatást adjon a
szolgáltatásról.

Határid  : 2013. október 31.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

- Árvízcsúcs csökkent  tározó

Kómár Jánosné : Amikor pályázatot nyújtottunk be a záportározók létesítésére, akkor vízjogi
engedélyt is kértünk, de sajnos az a pályázat nem lett nyertes. Akkor a vízjogi engedély
kérelmet felfüggesztettem a Környezetvédelmi Felügyel séggel és most ez lejárt. Ennek van
hiánypótlása, amely a tulajdonosi hozzájárulásokból áll. Nagy Sándor tulajdonosi
hozzájárulását nem tudtam benyújtani, de most októberig ezt pótolni kell, mert különben
elutasítják az egész vízjogi engedélyt. Ha megkapjuk a vízjogi engedélyt, akkor az 2+1 évig
érvényes és remélhetjük, hogy kiírnak egy hasonló pályázatot. Ez pénzbe kerül, viszont az
eljárási díjat, a költségek nagy részét már Nagy Sándor befizette.

Baranyi Gusztáv : Mennyi pénzr l beszélünk, amit az Önkormányzatnak kellene fizetni?

 Kómár Jánosné : Tulajdoni lapokat kellene kikérnünk a Földhivataltól, ami kb. 70.000 Ft.

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

182/2013. (IX.06.) számú határozat

a vízjogi engedélyr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy támogatja az
árvízcsúcs csökkent  tározókhoz kapcsolódó vízjogi engedély megkérését.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízjogi engedéllyel kapcsolatos ügyben eljárjon.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

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



Szirák, 2013. szeptember 06.


