
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

JEGYZ KÖNYVE

A 2013. évi december hónap 13. napján megtartott nyílt ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. december hó 13. napján
megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Novák Lajos képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Távol maradt :

Lukács Gyula alpolgármester

                          Micsutka Attila képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet. képvisel

Cselovszki László képvisel

Baranyi Gusztáv alpolgármester

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképtelen, mivel a 7 f l 2 f  van jelen.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst.

Napirend:

1./ 2014. évi bels  ellen rzési ütemterv elfogadása

2./ A 2013. évi bels  ellen rzési ütemterv módosításának megtárgyalása

3./ A bels  ellen rrel kötend  szerz dés megtárgyalása



4./ Beszámoló az önkormányzat tárgyévi költségvetésének ¾ éves teljesítésér l

5./ Beszámoló a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének ¾
éves teljesítésér l

6./ 2014. évi szemétszállításra vonatkozó közszolgálati szerz dés megtárgyalása

7./ Rendeletalkotás

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete a Szociális ellátásokról

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete az Idegenforgalmi
adóról

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete a
Magánszemélyek kommunális adójáról

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete az Önkormányzat
2013. évi költségvetésér l szóló rendelet módosításáról

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete a Nem közm vel
összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó közszolgáltatásról

-Szirák Község Önkormányzat képvisel  testületének rendelete a Települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kómár Jánosné: A képvisel -testületnek ezen az ülésen törvényi kötelezettségek alapján több
rendeletet is el kellett volna fogadnia, és a jöv  évi szemétszállítási szolgáltató
kiválasztásában is döntést kell hozni.

Nagyon sajnálatos, hogy az id ben kézbesített meghívó, és testületi anyag ellenére sem tudtak
eljönni a képvisel k.

Annak érdekében, hogy a szükséges napirendek megtárgyalására, még ebben az évben sor
kerülhessen, a testületi ülést 2013. december 16.-ára ismételten össze hívom

Mivel a testületi határozatképtelen, ezért az ülést bezárom


