
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

2014/1. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi január hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31. Szirák
Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január hó 08. napján megtartott nyílt
ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester
Kulikné Bányász Erzsébet képvisel
Lukács Gyula alpolgármester
Novák Lajos képvisel

Tanácskozási joggal részt vesz: Várnai Ildikó jegyz
                             Mikus Kinga jegyz i asszisztens

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

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  személyére, Novák Lajos 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, illetve Kulikné Bányász Erzsébet és Novák Lajos képvisel k napirendi pont
javaslataikkal együtt.

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

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 szemétszállítási vonatkozó közszolgáltatási szerz dés megtárgyalása

7./ 2014-2015 START munkaprogram

8./ Rendeletalkotás

9./ Egyebek

- Kistérségi Társulás vagyonfelosztása

- UPC ajánlat

- Fogorvosi szolgálat

- A Táncsics út 2. szám alatti ingatlan ügye

- Sportegyesület bankszámla nyitása

- Baranyi Gusztáv ügye és a közfoglalkoztatás

- Kamera rendszer

- Elmaradt szociális t zifa

- Törvényességi felhívás a mozgó húsbolttal kapcsolatban

8./ Lakossági és egyéb kérelmek – Zárt ülés



1./ 2014. évi bels  ellen rzési ütemterv elfogadása

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a bels  ellen rzési ütemtervet 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 :

1/2014.(I.08.) számú határozat

a bels  ellen rzési ütemtervr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy elfogadja a bels
ellen rzési ütemtervet és egyetért annak tartalmával.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

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

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a 2013. évi bels  ellen rzési ütemterv módosításának
szükségességét 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 :

 2/2014.(I.08.) számú határozat

a 2013. évi bels  ellen rzési ütemterv módosításáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az írásos
el terjesztésnek megfelel en módosítja a 2013. évi bels  ellen rzési ütemtervet.

2./ A bels  ellen rzési ütemterv a Szirák Község Önkormányzata szabályszer ségi ellen rzése
c. ponttal b vül.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

3./ A bels  ellen rrel kötend  szerz dés megtárgyalása



Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a bels  ellen rrel kötend  szerz dést és annak szükségességét
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 :

3/2014.(I.08.) számú határozat

a bels  ellen rrel kötend  szerz désr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az Universal Audit
Kft.-vel kívánja megkötni a bels  ellen rzési feladatok ellátására vonatkozó szerz dést a
2014. évben.

2./ A Képvisel -testület a 2014. évi bels  ellen rzési feladatok elvégzéséért 150.000 Ft + ÁFA
összeget fizet ki.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerz dés aláírására.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

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

Várnai Ildikó jegyz  ismerteti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítésér l készült tájékoztató táblát 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 :

4/2014.(I.08.) számú határozat

az Önkormányzat 2013. évi ¾ éves költségvetésének teljesítésér l szóló beszámolóról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy elfogadja a
beszámolót az írásos el terjesztésnek megfelel en.

2./ Felkéri a jegyz t, hogy a 882122-1 szakfeladatszámú Átmeneti segély elnevezés
szakfeladat adatait a pénzügyi el adóval közösen még egyszer ellen rizzék.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz



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

Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének ¾ éves teljesítésér l készült tájékoztató táblát 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 :

5/2014.(I.08.) számú határozat

a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi ¾ éves költségvetésének teljesítésér l
szóló beszámolóról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy elfogadja a
beszámolót az írásos el terjesztésnek megfelel en.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

6./ 2014. évi szemétszállítási vonatkozó közszolgáltatási szerz dés
megtárgyalása

Kómár Jánosné :

2013. december 31.-én lejárt az AVE-val kötött hulladékszállítási szerz désünk. Mivel ez
közszolgáltatás, ezért biztosítani kell a település számára valahogy. Sajnos két testületi ülés is
elmaradt, ezért írtam nekik egy levelet, hogy a közszolgáltatást folytassák a Képvisel -
testület döntéséig. Az országban jelenleg szabott árak vannak a szolgáltatásra vonatkozóan,
így ez módosulni nem módosul, ha velük kötünk újra szerz dést.

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

6/2014. (I.08.) számú határozat

a 2014. évi hulladékszállításról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a 2014. évre
vonatkozóan az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.-vel kívánja megkötni a hulladékszállítással
kapcsolatos közszolgáltatási szerz dést.



2./ A szerz dést a 2013. év második felében alkalmazott díjakkal kívánja megkötni, mely
szerint:

60 l edény –  bruttó 196,5 Ft/ürítés

120 l edény – bruttó 280 Ft/ürítés

3./ Felhatalmazza és egyben megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerz dés
aláírására.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

7./ 2014-2015 START munkaprogram

Kómár Jánosné :

A program négy részb l áll: téli és egyéb értékteremt , mez gazdaság, helyi sajátosságokra
épül  . A személyeket illet en összesen 74 f l tev dik össze a csapat, de a 2*10 f s START
1-es és 2-es csoportot szeretném beletenni a programba, mert nagyon jól tudnak már együtt
dolgozni. Az el terjesztésben minden program rövid leírása és a tervezett költségek
megoszlása is benne van. Február 20.-ig kell benyújtani a programokra vonatkozó teljes
tervezetet, a teljes költségvetéssel együtt.

Kulikné Bányász Erzsébet :

Már egyszer volt biokazános programunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudtunk-e ezen
valamennyit spórolni?

Kómár Jánosné :

Amikor m ködött akkor volt megtakarítás, de most a két f t elvitték tanulni. Ha minden
helyreáll, akkor tudunk a biokazánnal spórolni.

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

7/2014. (I.08.) számú határozat

a 2014-2015. évi SART munkaprogramról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2014-
2015. évre vonatkozó START munkaprogram pályázat tervezett programját.



2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

8./ Rendeletalkotás

Várnai Ildikó ismerteti a rendelettervezeteket és a rendeletek megalkotásának
szükségességének okait az írásos el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztések a
jegyz könyv mellékleteit képezik.

Cselovszki László képvisel  megérkezik az ülésre.

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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

1/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

az idegenforgalmi adóról

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

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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

2/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról

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

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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

3/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

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



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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

4/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

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

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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

5/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

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

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

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

6/2014.(I.10.) Önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az önkormányzati segély megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellen rzésének szabályairól

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

9./ Egyebek
- Kistérségi Társulás vagyonfelosztása

Kómár Jánosné :



A kilenc önkormányzat polgármestere egy levéllel fordult Pásztó polgármesteréhez, Sisák
Imréhez, ahol megfogalmaztuk, hogy milyen módon kívánunk hozzájutni a Kistérségi
Társulásban lév  vagyonunkhoz. Végül a kilenc önkormányzatból csak 7 nem írta alá a
vagyonfelosztásról szóló megállapodást, melynek következtében végül felajánlották
nagyjából azt, amit a hét önkormányzat kért. Probléma volt az új megállapodásban, hogy
különböz  jogokat kért magának a Pásztói Önkormányzat a volt kistérségi irodára, amit nem
óhajtottunk megadni. Ezen kívül még be akartak hajtani rajtunk - jogtalan követelésként -
2013. június havi munkabért és a szociális étkeztetés június havi számláját. Ezt a
megállapodást jognyilatkozattal tudtam aláírni, melyben rögzítésre került, hogy Szirák
Község Önkormányzat semmilyen használati jogot nem biztosít a kistérségi iroda épületére,
azt el kívánja adni; jogtalan követelésnek min síti a júniusi munkabért és az étkeztetés
számláját, ezért azt nem fizeti ki; el kívánja adni az Iveco és Isuzu típusú buszokat. Kérem a
Képvisel -testületet, hogy fogadja el a jognyilatkozatot.

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

8/2014. (I.08.) számú határozat

a Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Község
Önkormányzat valamint a Pásztói Kistérség Többcélú Társulása között létrejött szerz dés
megszüntetésére vonatkozó vagyonmegosztási megállapodást a megállapodás
mellékleteként csatolt jogfenntartó nyilatkozatban rögzítettek teljesülésével fogadja el.

2./ Szirák Község Önkormányzata és Pásztó Városi Önkormányzat között a Pásztó, Nagymez
utca 3. sz. alatt lév  1819/A/3 hrsz., az 1819/A/4 hrsz. az 1819/A/7 hrsz., az 1819/A/8 hrsz.
alatt szerepl , közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó megállapodást e határozat
melléklete szerint elfogadja.

3./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyz t (akadályoztatása esetén az
erre kijelölt személyt) és a pénzügyi ellenjegyz t a megállapodás aláírására.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- UPC ajánlat

Novák Zoltán :

A polgármester asszony javaslatára megkerestem a UPC-t, mert jelenleg az internet
szolgáltatást az önkormányzat intézményeiben több szolgáltató biztosítja és így nehéz
nyomon követni a sok számlát. Lényegesen el nyösebb lenne, ha egy szolgáltatónál lenne az
összes intézmény internet szolgáltatása. A UPC árajánlata nem alacsonyabb az eddigieknél,
csak egységesítené az egész rendszert.



Kómár Jánosné :

Sajnos a jelenlegi felállás szerint követhetetlen az a költség, amit kifizetünk havonta. Azt
szeretném, ha átlátható lenne az intézmények telefon és internet használatának költségei.

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

9/2014. (I.08.) számú határozat

a UPC Magyarország ajánlatáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy elfogadja a UPC
Magyarország internet és telefon szolgáltatásra vonatkozó árajánlatát.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az új szolgáltatóval történ  szerz dések megkötésére.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Fogorvosi szolgálat

Kómár Jánosné :

Kisbágyon község képvisel -testülete úgy döntött, hogy január 01. napjától Héhalom
központtal m köd  fogorvosi körzethez kapcsolódik és a szolgáltatást ott veszi igénybe.
Nekünk van egy szolgáltatónk, aki vállalkozóként látja el a szolgálatot. Igazából ezt a Doktor
úrnak kell eldönteni, hogy elengedi-e ezt a települést, illetve a körzethez tartozó összes
településnek bele kell egyezni, mert akkor új megállapodást kell kötnünk a Doktor úrral.

Lukács Gyula :

A finanszírozás is változna ebben az esetben?

Kómár Jánosné :

A finanszírozást eddig is a Doktor úr kapta, de természetesen a Kisbágyonra es  rész így
kiesne a finanszírozásból. Én tulajdonképpen ezt csak tájékoztatásképpen mondtam el a
Képvisel -testületnek, mert úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem vagyunk döntési
pozícióban.

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



10/2014. (I.08.) számú határozat

a fogorvosi szolgálatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy elfogadja a
polgármester által el terjesztett, a fogorvosi szolgálatról szóló tájékoztatót.

Határid  : ---

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- A Táncsics út 2. szám alatti ingatlan ügye

Kómár Jánosné :

Patócs László Szirák Táncsics út 2. szám alatti lakos elhalálozott. A család lemondana az
ingatlanról abban az esetben, ha az Önkormányzat magára vállalja a temetési költségeket és
az ingatlan elmaradt közüzemi számláit rendezi. Ezt követ en tudjuk az ingatlant akár
értékesíteni is, vagy bármilyen célra felhasználhatjuk, ha már a tulajdonunkban lesz.

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

11/2014.( I.08.) számú határozat

a 3044 Szirák, Táncsics út 2. szám alatti ingatlanról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Táncsics út 2.
szám alatti ingatlan fejében, Patócs László elhalálozott temetésének és a hagyatéki eljárással
kapcsolatos költségeket magára vállalja

2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elhalálozott testvérével az
erre vonatkozó megállapodást megkösse.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Sportegyesület bankszámla nyitása

Novák Lajos :

A Sportegyesület tevékenységet nem folytat, de annak ellenére egy él  szervezetr l van szó.
Szükségünk lenne évi kb. 20-30.000 Ft-ra ahhoz, hogy az Egyesült megmaradjon és a számlán
történ  tranzakciók-mint pl. számlavezetési díj- ne mínuszosak legyenek. Amennyiben erre



nincs lehet ség, úgy az egyesületet meg kell szüntetni. Azért lenne jó, mert ha a településen
a sportélet újra beindulna, akkor nem kell újra egyesületet alapítani.

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

12/2014. (I.08.) számú határozat

a Sportegyesületr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a helyi
Sportegyesület bankszámlanyitásához.

2./ A bankszámlanyitáshoz szükséges 20.000 Ft-ot a Sportegyesület elnökének, Novák Lajos
képvisel nek adja.

Határid  : azonnal

Felel s : Novák Lajos képvisel

Lukács  Gyula távozik a Képvisel -testület ülésér l.

- Baranyi Gusztáv ügye és a közfoglalkoztatás

Novák Lajos :

Szeretném megtudni, hogy Baranyi Gusztáv alpolgármester lánya, hogyan került be a járási
hivatalhoz, mint roma referens? Én beszéltem a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével és
azt mondta, hogy k nem javasolták és igazából nem is tudnak a dolog folyamatáról sem
semmit. Szeretnék most tájékoztatást kérni, hogy az önkormányzattól ki volt az, aki ezt
támogatta és egyáltalán hol volt meghirdetve ez az állás lehet ség.

Kómár Jánosné :

Elmondom, hogy az Önkormányzat err l a pályázatról nem tudott, javaslatot nem adott és
semmilyen módon nem volt ebben az ügyben benne.

Novák Lajos :

A kisebbségi önkormányzat elnöke nyilatkozott arról, hogy k sem tudtak err l a dologról
semmit és az alpolgármester azt mondta, hogy a lánya teljesen ingyen végzi el ezt a munkát
a járási hivatalnál.

Novák Zoltán:

Jó lenne hivatalosan is tudni arról, hogy létezik egy ilyen kisebbségi referens a településen,
mert akkor nagy terheket tudna levenni a köztisztvisel k válláról.



Novák Lajos :

Akkor erre a témára majd, térjünk vissza, ha jelen lesz az alpolgármester úr is. Bár azt azért
elmondanám, hogy az alpolgármester engem feljelentetett, hogy nem megfelel  módon
viselkedtem egy rendezvényen, de a Magyarország szeretlek c. rendezvényen részegen
tették t be az autóba. A következ  problémám az, hogy nem tudom, hogy miért vannak
fent az iskolában a közfoglalkoztatottak közül és miért pont az alpolgármester? Miért az
alpolgármester felesége és miért pl. Bangó Gyula, aki egyáltalán nem oda való?

Kómár Jánosné:

Három pályázat készült: óvodai, önkormányzati és iskolai. Az iskola az Országos Roma
Önkormányzat fenntartásában m ködik. Az ORÖ nem kötött megállapodást a Munkaügyi
Központtal, ezért arra jutottunk, hogy az Önkormányzat majd átküld oda embereket, amire
köt a Munkaügyivel az Önkormányzat egy megállapodást. Ez sajnos elmaradt, de ígérem,
hogy a következ  napokban ennek utánajárok. Ha a Munkaügyi nem küldi el nekünk a
megállapodás tervezetet, akkor én lerendelem az iskolából az embereket.

Novák Lajos :

Nem az a problémám, hogy dolgoznak az iskolában közfoglalkoztatottak, hanem az, hogy az
alpolgármester és a hozzátartozóik vannak ott. Ezt hatalommal való visszaélésnek gondolom
és tegyük meg ez ellen a lépéseket.

Kómár Jánosné:

Úgy gondolom, hogy a személyes vitáitokat nektek kell elintézni egymás között. Amennyiben
jogszabály ellenes dolgot észlelsz, úgy jogodban áll az ellen a megfelel  jogi lépéseket
megtenni.

Kulikné Bányász Erzsébet:

Szeretném megkérdezni az iskolával kapcsolatban, hogy milyen aláírásgy jtés folyik a
településen? A közfoglalkoztatottak járják a falut és arra gy jtenek aláírást, hogy iskola ne
sz njön meg legalább is ezt mondják, mert azon a 3 oldalas tájékoztatón, amit magukkal
visznek ez nem szerepel.

Kómár Jánosné:

Nem adtam senkinek ilyen utasítást és nem is tudok arról, hogy megsz nne az iskola.

Novák Lajos :

Kérem, hogy azok az emberek, akik az aláírást gy jtötték azonnal fegyelmiben részesüljenek,
mert munkaid ben nem azzal foglalkoznak, amivel kellene, hanem a Lungro Dromnak
gy jtenek aláírást.



- Kamera rendszer

Kulikné Bányász Erzsébet:

Beadtunk egy pályázatot kamera rendszer kiépítésére a településen. Ez hogy áll most?

Kómár Jánosné:

A hét elején kaptuk meg a tájékoztatást. hogy a pályázatunkat kénytelenek voltak
visszautasítani forráshiány miatt. Tájékoztattak arról is, hogy 2014.-ben hogyan pályázhatunk
újra.

- Elmaradt szociális t zifa

Kómár Jánosné:

Tegnap újra beszéltem az erdészettel és azt mondták, hogy amint két napig fagy lesz, úgy ki
tudják hozni a maradék fát az erd l. Több mint egy éve tartoznak ezzel a fával, ha most
sem hozzák, akkor megfontolom, hogy jelzem a dolgot egy fels bb hatóságnak.

- Törvényességi felhívás a mozgó húsbolttal kapcsolatban

Mikus Kinga jegyz i asszisztens ismerteti a mozgó húsbolttal kapcsolatos jogszabálysért
rendelkezésre való felhívást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti

osztály által megküldött törvényességi felhívása szerint.

A törvényességi felhívás a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

13/2014. (I.08.) számú határozat

a mozgó húsboltról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a - törvényességi
felhívásnak eleget téve – 205/2013.(XI.08.) számú határozatát visszavonja.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz



Mivel  több  napirend  és  hozzászólás  nincs,  a  polgármester  megköszönte  a  részvételt,  a
Képvisel -testületi ülést bezárta.

Szirák, 2014. január 08.

………………………………… ………..                                                ……………………………………………

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

       ….………………………………………….

                                                 Novák Lajos képvisel


