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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Lukács Gyula alpolgármester

Novák Lajos képvisel

Cselovszki László képvisel

Micsutka Attila képvisel

Távol maradt :

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

 Tanácskozási joggal jelen van:

Várnai Ildikó jegyz

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 6 f  van jelen.



A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére Micsutka Attila képvisel  személyében.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en,
illetve a további javaslatokkal együtt.

A képvisel -testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadja el.

Napirend:

1./ Szirák Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.

2./ Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetésére vonatkozó
döntéshozatal

3./ Tájékoztató a téli közfoglalkoztatásról.

4./ Varga Zoltán egyezségi ajánlata.

5./ Szociális étkeztetés

6./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos pályázat.

7./ Egyebek

            - Rendezési-terv módosításra javaslat

            - H si emlékm  felújítási pályázat

            - KVG Zrt ajánlatának megtárgyalása

            - Óvoda fejlesztési-pályázat

            - START mez gazdasági programmal kapcsolatos javaslat megtárgyalása

            - Lakossági ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos pályázat

            - PENTA munkavégzésével kapcsolatban felvet  problémák megtárgyalása

1./ Szirák Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása.

Kómár Jánosné: Mindenki megkapta az írásos el terjesztést, kérem hozzászólásaikat.

 Novák Lajos: Nem látom összegszer en, hogy mennyit fizetünk ki a polgármesternek, és az
alpolgármestereknek?



Kómár Jánosné: Ez az igazgatási feladatok szakfeladati soron található, amennyiben ezt ennél
részletesebb bontásban kéri, akkor a pénzügyes kolléga szívesen bemutatja. Én egyébként
213.000 forint nettót viszek haza.

Novák Lajos: Szeretném még tudni, hogy ki kontrolálja például, hogy a START
munkaprogramok keretében vásárolt eszközök, gépek, berendezések, hogyan kerülnek
megvásárlásra?

Kómár Jánosné: A képvisel  Úrnak, teljesen igaza van, a pénzügyi bizottságnak illene
megnézni, hogy a programban foglaltaknak megfelel en lettek-e felhasználva a támogatási
összegek.

Micsutka Attila A temet  fenntartásra adott támogatás nagyon alacsony. Ezt mire kellene
használnunk?

Kómár Jánosné: A temet  egyházi tulajdonban van, de a ravatalozó a miénk. A temet
fenntartói feladatait, annak ellenére, hogy nem kapunk rá támogatást, az Önkormányzat végzi,
mert úgy gondolom, hogy a temet  akkor sem lehet elhanyagolt, ha nem a mi tulajdonunk.

Micsutka Attila: Akkor azért nem teljesen értem, hogy a sírhelyek megváltásáért, miért az
egyháznak kell fizetni?

Novák Lajos: Kérdésem még, hogy a szociális temetésre kifizetett eddigi összegekb l bármit
visszafizettek?

Kómár Jánosné: Szinte semmit, bár a szerz déseket megírjuk, de a behajtással problémák
vannak.

Nálunk a szociális temetés vissza fizetend , de ez nem megvalósítható, mivel a
hozzátartozóknak nincs olyan jövedelmük, amib l az önkormányzatnak vissza tudnák fizetni
a megállapodásban lefektetett összeget.

Novák Lajos: A civil szervezetek támogatása szakfeladat soron, mit jelent a 250. 000.-ft
el irányzat?

Kómár Jánosné: Ez egy tervezett összeg, nem kötelez  a felhasználása, de abban az esetben,
ha például a sportegyesület újra aktív, lenne, akkor legalább legyen el irányzatban egy
támogatási keret.

Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor felhívom figyelmüket, hogy a költségvetés tervezet mát
tartalmazza a közös hivatal költségvetési f számait is.

Miel tt a költségvetést elfogadjuk, el ször a közös hivatal költségvetés elfogadásáról kell
döntenünk. A  közös hivatali költségvetéssel kapcsolatban voltak megbeszélések, ahol a
számunkra legjobb változat került elfogadásra, így mind a 12 alkalmazott a közös hivatal
költségvetéséb l lesz kifizetve. A maradék összeget pedig felosztottuk a három település
között, így Sziráknak 2.738.804.-ft marad, ebb l kell az önkormányzat, illetve a hivatal
kirendeltségének a  kiadásait kigazdálkodni.
Mint azt már önök is tudják, ett l az évt l már nem a települések kapják a közös hivatal

ködésére a támogatást, hanem a központi hivatalnak helyt adó székhely önkormányzat,



azaz Vanyarc. Az ell bb említett összeget, a székhely önkormányzat utalja majd vissza, a
ködési költségeinkre.

Amennyiben ehhez nincs kérdésük, úgy javaslom a közös hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadását.

A Képvisel -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta :

26/2014.(II.06.) számú határozat

A közös hivatal költségvetésének elfogadása

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete akként dönt, hogy a Vanyarci Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését elfogadja az el terjesztésnek megfelel en, változatlan
formában.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Kómár Jánosné: Köszönöm, és akkor, ha az önkormányzatunk költségvetéssel kapcsolatban
nincs több kérdés, vagy hozzászólás, akkor javaslom annak elfogadását.

Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete 6 igen szavazattal megalkotta a

 7/2014. ( II. 10.) számú rendeletét Szirák Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l

( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi)

2./ Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetésére vonatkozó
döntéshozatal

Kómár Jánosné: Az írásos el terjesztést megkapták, sok hozzáf znivalóm nincs. Mindössze
annyi, hogy magának a Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulásnak a létezésér l sem volt
fogalmam, ugyanis annak alakulásakor, én még nem voltam polgármester. Amióta én vagyok
polgármester, azóta ett l a Társulástól egyetlen dokumentum sem érkezett hozzám, s t még
jelzés sem, azzal kapcsolatban, hogy ez a Társulás létezik. Ezáltal nem is tudtunk róla, hogy
ezt a Társulást meg kell szüntetni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti F osztálya, azonban
törvényességi felhívással élt, melyben leírta, hogy Önkormányzatunk mulasztásos
törvénysértést követett el azzal, hogy ennek a Társulásnak a megszüntetését nem hagyta jóvá.
A Társulás egyébként 2013. január 1megszünt, de a 26 társult tagönkormányzat közül
mindössze 4 önkormányzat képvisel  testülete hozott döntést a közös megegyezéssel történ
megszüntetésér l.



A Kormányhivatal, törvényességi felhívásában, most ennek az állapotnak az orvoslására hív
fel minket, és kéri a testület megszüntetésre vonatkozó jóváhagyását, 2013. január 1.-i
hatállyal.

A Képvisel -testület 5 igen, 1 nem  szavazattal, a következ  határozatot hozta :

26/2014.(II.06.) számú határozat

Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulásban tagságát közös megegyezéssel 2013. január
1.-i hatállyal megszünteti.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

3./ Tájékoztató a téli közfoglalkoztatásról.

Kómár Jánosné: El ször is azt szeretném elmondani a téli közfoglalkoztatásról, hogy ennek
bizony vannak rossz, és jó oldalai is egyaránt. Én azt gondolom, hogy ennek a településnek az
életében most fordult el , el ször, hogy mindenki aki dolgozni akart, az, munkát kaphatott,
vagy padba ülhetett. A program, ezer sebb l vérzik. Tudtuk, hogy így lesz, már akkor is
amikor, ebbe belevágtunk. Egyet viszont elértünk vele, mégpedig, hogy nem volt olyan család
2013 karácsonyán aki éhezett, vagy fázott volna az ünnepek alatt. Talán, ez a legnagyobb
eredménye ennek a programnak.

Azt is el kell azonban mondanom, hogy ezzel a programmal kapcsolatban elég sok bosszúság
ért engem, és talán mindenkit ebben a hivatalban, amellett a rengeteg munka mellett, amit
emiatt elvégeztünk. Én biztos vagyok benne, hogy nem kaptak megfelel  megbecsülést a
köztisztvisel k, azért a mérhetetlen munkáért, amit e miatt a program miatt el kellett
szenvedniük. Ezt nagyon sérelmezem. Sérelmezem, hogy mindig csak a rosszat halljuk, és
csak az tud megszólalni, akinek baja van, és aki jót kapott, az soha nem tudja kimondani,
hogy köszönöm. Sziráknak ez, nagy sajátossága.

A második problémám, hogy úgy érzem, személyes ellentétek keverednek bele, és sajnos az
önkormányzatot belehúzzák ebbe a dologba. Itt most 2 képvisel l személy szerint szólnék.
Novák Lajosról, és Baranyi Gusztávról beszélek. Amennyiben nektek, személyesen,
egymással problémátok van, azt rendezzétek le. Kérlek benneteket, mert ezek nélkül is
nagyon sok baj, és probléma van, ne keverjétek bele a konfliktusotokba az
önkormányzatunkat. A személyes problémákat meg lehet beszélni, vagy számon kérni rajtam,
ha valamit hibázom, de nem az a színtere a személyes ellentéteiteknek, amin most folyik. Ha
hibázom, azt vállalom, de el kell mondjam, hogy csak az hibázik, aki dolgozik. Aki nem
csinál semmit, azon nem lehet számon kérni semmit. Err l ez a  véleményem.



Azt szeretném kérni a képvisel kt l,( mert azt látom, hogy a két érintett személy, összekeveri
a képvisel séget a közfoglalkoztatással), hogy hozzon döntést olyan tartalommal, hogy
képvisel , ne lehessen közfoglalkoztatott.

Én türelmes ember vagyok, és azt mondom, hogy ami eddig történt, azt próbáljuk meg
lezárni, és nyitni egy új lapot magunknak. Próbáljunk meg mindent annak érdekében tenni,
hogy ez a falu el bbre jusson.

Nekem komoly hibáim vannak. Az utóbbi id ben kevésbé figyeltem oda, erre a falura, és
kevesebbet tettem, mint amit tennem kellett volna. Ezért én, most elnézést kérek. Mindenki
tudja az okát, de ez engem nem ment fel a felel sség alól.

A képvisel k pedig, el kell, hogy gondolkodjanak, hogy mi volt az amit ezalatt az id  alatt
tettek, mióta megválasztották ket. Minden képvisel höz szólok most. Most itt vagyunk a
ciklus végén, de még van arra id , hogy tegyenek.

Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm, hogy ilyen türelmesen meghallgattak.

Novák Lajos: Szerintem mindenki dolgozzon annyit, mint én, ebbe a képvisel -testületbe.
leg akkor tudnék még jobban dolgozni, ha hagynának. Még olyan nap nem volt, hogy nem

jöttem volna be a hivatalba, a polgármesterasszonyhoz, hogy mit tudnék segíteni? Err l
ennyit.

Nekem ezzel a közmunkaprogrammal az a nagy bajom, hogy itt nagyon sok ember nem kap
fizetést azért, mert nincs beírva a jelenléti ívre. Ugyanakkor Baranyi Gusztáv alpolgármester
közfoglalkoztatottként még itt egy napot nem volt bent, és mégis, minden napja be van írva.

Azt mondom neked polgármester asszony, mint a közfoglalkoztatottak munkáltatójának, hogy
nem kell más, csak mindenkire ugyanolyan szabályok vonatkozzanak. Úgy gondolom, az
megengedhetetlen egy polgármester részér l, hogy munkaid ben a közfoglalkoztatottak
pártpolitikát folytatva becsengetnek emberekhez aláíratni el re kitöltött papírokat, azért mert
az Országos Roma Önkormányzat átvette t lünk az iskolát. Nekünk az iskolához, már semmi
közünk. Arról nem a Baranyi Úr tehet, hogy felküldték az iskolába dolgozni, bár azt, hogy
magával még kiket vitt oda, arról már nem is akarok beszélni. Az iskolával semmiféle
megállapodása nincs az önkormányzatnak arról, hogy oda közfoglalkoztatottakat küldjünk
dolgozni. Én csak annyit kérek, hogy úgy ahogyan a többi százegynéhány ember, az a 6
ember is jelenjen meg itt az önkormányzatnál munkára, és végezzék el k is ugyanazt a
feladatot mint a többi, mert az iskolához semmi közünk. Kérdezem, hogy azokkal a napokkal,
amit nem töltöttek itt, hogyan lesz elszámolva? Itt nálunk ezek az emberek, még egyetlen
napot sem dolgoztak. Ki ezért a felel s? Emlékezzenek vissza, amikor az önkormányzaté volt
az iskola, itt verg dtünk, hogy tudjunk oda közfoglalkoztatottat küldeni, legalább egyet.
Akkor nem küldtünk, most meg idejönnek az Országos Roma Önkormányzat emberei a nagy
Budapestr l, a cigány gyerekekb l élnek, most meg küldünk oda 6 embert!  Hát én ezt nem
fogom hagyni. Kérem a polgármesterasszonyt, hogy számoltassa el az ott dolgozókkal azokat
a napokat, amit nem a munkahelyükön töltöttek. Erre a megfelel  lépéseket, már én is
megtettem. Én nem akarok mást, csak, hogy mindenkire azonos szabályok vonatkozzanak.

Baranyi Gusztáv: Bocsánatot kérek, ha én valamit okoztam, de nem tudom, mir l van szó.
Azért el akarom mondani, hogy nekem is vannak problémáim, nem is kicsik, de mégis meg



tudtam oldani, hogy az óvodának hozzak egy kis játékot. Úgyhogy csak annyit kellet, volna
mondani, hogy köszönöm szépen, majd azután mondani a rossz hírt.

Nem tudom, hogy milyen akadályt csináltam a közfoglalkoztatásba, nekem fogalmam sincs.
Nekem most komoly magánjelleg  problémáim vannak, el tte dolgoztam, de ha minden jól
megy, megint visszatérek.

Micsutka Attila: Amikor a polgármesterasszony elkezdte mondani a beszédjét, akkor az elején
még én is tudtam vele azonosulni, de a közepét l, annyira semlegessé vált, hogy nemigen
érintett meg. Többek között azért, mert amíg a képvisel k bármibe versenyeznek, az egy jó
dolog, mert addig legalább odafigyelnek. Azt meg már ne a testület döntse el, sem a
polgármester hogy k miért jelentik fel egymást, és miért nem. Ez az  dolguk.

A közfoglalkoztatásról meg amit szeretnék mondani, hogy milyen jó dolog, de nekem más a
véleményem. A közfoglalkoztatás semmilyen segítség nem volt a falunak, sem azoknak az
embereknek, akik ebben voltak. 150 ember van az utcán és semmilyen látszata nincsen.

Ami a másik problémám, hogy azok akik ebben részt vesznek, illetve akiket ebbe mi
belehúztunk, asszisztálva a nagypolitikának, rögtön alanyai lettek annak a szándéknak, hogy
az összes adóságuk levonható legyen t lük. Ezzel pillanatok alatt nincstelenné tettük ket.
Ezzel csak ártottunk, nem segítettünk nekik. Céljaik nincsenek, mert hazugságokkal tömtük a
fejüket, gyógynövényekkel, T R képzésekkel, akik idejöttek idegenb l, és megvezettek és
bohócnak néztek egy egész testületet. Az emberek szedték a gyógynövényt, a kökény ott van
megrohadva, a csipke, energia búza ott van megrohadva, a munkájuknak értelme nincs,
profitálni bel le nem lehetett. Magamat abban érzem hibásnak, hogy lehet séget adtam arra,
hogy ez a program elinduljon. Ezt csak úgy lehetett volna, hogy vannak felel s vezet k. Ez
sajnos nem így ment, jönnek-mennek az emberek, mint a hangyák a termeszen, az egyik
feliratkozik, majd hazamegy megf zni, majd megint látni az utcán az AVE-s leveleket is
bevágta, és 3 hónap múlva találta meg. Addig, míg nincs vezet , addig egy embert sem kell
felvenni.

Novák Lajos: Nekem csak az a bajom, hogy mindenkit hülyének néznek országos szinten is.
Itt elég, ha egy tanár azt mondja, hogy írd alá a jelenlétit, és be se kell jönnöd. Ugyanakkor
idehoznak egy Országos Roma Önkormányzatot, és nem csinálnak semmit. Tönkre tették az
iskolánkat, csak senki nem meri kimondani.

Engem feljelentenek azért, mert állítólag tönkre tettem egy rendezvényt, de arról senki nem
szól, hogy a zenészeket nem fizették ki! Akik azzal mennek haza, hogy Szirákon nem fizették
ki ket!  Én csak annyit adok, amennyit nekem adnak! Aki a családomat megsérti, azt én nem
hagyom.

Kómár Jánosné: Ha ez így történik, akkor tessék azzal szembemenni, aki ezt csinálta, és ne az
önkormányzatot belerángatni.

Novák Lajos: Arra nem adhat engedélyt a polgármester, hogy politikai papírokat
közmunkások hordjanak.

Kérem, ha ön tudja, adja fegyelmit, hisz ön a munkáltató.



Kómár Jánosné: Én erre nem adtam engedélyt. Munkaid  alatt tudomásom szerint nem
hordtak papírokat, mert azon a napon el lettek engedve. Felmentették ket a munkavégzés
alól, mert az id járás miatt nem tudtunk nekik munkát adni. Err l a munkavezet jüket kell
megkérdezni.

Novák Lajos: Akkor mondja meg, hogy ki adott erre utasítást, és azonnal adjanak neki
fegyelmit!

Várnai Ildikó: Novák Lajos azt mondta, hogy tudja, hogy ki adott erre utasítást. Nem értem
akkor mir l szól a vita. A személyes jelleg  problémákon túl.

Micsutka Attila: Itt nincs másik személy, itt egy tényr l beszélünk, miszerint azokat a
papírokat kihordták.

Várnai Ildikó: Értem én, de ezt a tényt, el idézte valaki.

Puporka Árpád: Azon a napon valóban nem dolgoztak az emberek, mert az id járás miatt
haza engedtem ket. A napjuk be volt írva ez igaz. Azt, hogy ki adott utasítást a papírok
kihordására azt nem tudom, de eleve az hiba, hogy Baranyi Gusztávék ott dolgoznak az
iskolába, mert ha nem lettek volna ott, akkor senki nem ment volna az iskolába az emberek
közül, és nem nyomtak volna aláírandó papírokat a kezükbe.

Baranyi Gusztáv: Én megkérdeztem a polgármester asszonyt, hogy mehetünk-e az iskolába
dolgozni, és azt mondta, hogy igen. Én nem vagyok jogász, nem tudhattam, hogy nem lehet.

Novák Lajos: Továbbra sem kaptam választ a kérdésemre! Ki a felel s azért, hogy az
emberek munkaid ben elmentek aláírást gy jteni? Ki adta nekik, hogy írassák alá a
papírokat?

Kómár Jánosné: Én úgy gondolom, hogy mivel itt ül a teremben, becsületb l esetleg
megszólalhatna az érintett!

Puporka Árpád: Mindenki tudja, hogy a Baranyi Gusztáv volt, még Novák Lajos is tudja.

Novák Lajos: Egy órája err l beszélünk, kérdésem, hogy végre miért nem szólal meg ?

Baranyi Gusztáv: Én nem küldtem ket munkaid ben! Itthon sem voltam, Budapesten voltam
abban az id szakban.

Kómár Jánosné: Ezt a vitát én lezárom, és javaslom, térjünk át a következ  napirendi pontra.

Mivel ez a napirendünk egy jelenleg is folyó perre vonatkozó egyezségi ajánlat, így ennek
tárgyalására zárt ülést rendelek el.

4./ Varga Zoltán egyezségi ajánlata.

Zárt ülés



5./ Szociális étkeztetés

Lukács Gyula alpolgármester az ülésr l eltávozott.

Kulikné Bányász Erzsébet az ülésre megérkezett.

Kómár Jánosné: El ttem, van egy beadvány 4 aláírással, melyben leírják, hogy a szociális
étkeztetés szolgáltatásának min sége számukra nem megfelel , és arra kérik a testületet, hogy
válasszon más szolgáltatót a „Teletál”személyében.

Önök el tt van egy el terjesztés, melyben leírtuk a szociális étkeztetésre jelenleg ételt szállító
„ Laci-Bá konyhája” szolgáltatónk árait, valamint a szerz désben foglalt feltételeinket. Úgy
gondolom, hogy mindaz, amire szerz dtünk ez idáig teljesítésre került. Jelen van az
ülésünkön a szolgáltató, amennyiben gondolják, úgy kérdéseket is lehet feltenni neki.

A „Teletál”árait is megnéztük, és kiderült, hogy lényegesen magasabbak az eddigi
szolgáltatóénál. Heti 3.850 forint, valószín leg azért gondolták a beadvány megfogalmazói,
hogy nem magasabbak az eddigi szolgáltatói árnál, mert ezt az összeget, k havonta
fizetend nek vélték. A „Laci-Bá konyhája” árai jelenleg 2.985forint hetente. Mivel a szociális
étkezésre az önkormányzat minimális támogatást kap, így is saját költségvetésünk terhére kell
kiegészítenünk, így nem látok lehet séget arra, hogy a drágábbat válasszuk, de kérem a
képvisel k hozzászólásait.

Cselovszki László: Kaviárt is lehet adni, de nincs olyan ételsor, ami mindenkinek tökéletesen
meg fog felelni. Ha csak 10 emberre f znek, akkor abból is lesz legalább 1 akinek nem lesz
megfelel .

Kómár Jánosné: Mivel az óvodásaink is ugyanezt az ételt eszik, így javaslom mondja el az
óvoda vezet je, hogy mennyire vannak megelégedve az ételekkel?

Bajnócziné Bognár Erika Összehasonlíthatatlanul jobb, mint az el  szolgáltatóé.
Kiszámítható, egy hétre el re megkapjuk a menüsort. Az ételek min sége jó, íze finom, a
gyerekeknek b ven elég, így tudunk repetát is adni. Az óvoda részér l, én nem szeretnék
másik szolgáltatót.

Micsutka Attila: Lehet ez, a téma a testületi ülés el tt órákig, de azért kértem el a beadványt,
hogy tudjam miért beszélünk err l. Jelenleg több mint 100 ember eszi Szirákon ugyan azt,
ebb l 4 ember szerint nem megfelel , a többinek igen.

A másik! A szociális étkeztetést nem kötelez  igénybe venni, ha nem megfelel  a menü, lehet
rendelni máshonnan, f leg ha a „Teletál” olcsóbb, meg jobb.

Én ettem már ebb l a jelenlegi menüb l, szerintem jó. Véleményem szerint err l többet nem
kell beszélni.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

28/2014.(II.06.) számú határozat



Szociális étkezés

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy
nem kíván új szolgáltatóval szerz dni a szociális étkeztetés biztosítására.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

6./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos pályázat.

Kómár Jánosné: Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi szilárdhulladék szállításra megkötött
szerz désünkben rögzített, és a lakosok által fizetett szolgáltatási árak, alacsonyabbak, mint
amennyib l a szolgáltatást ténylegesen el lehet végezni. Az AVE ezt jelezte felénk, de
jelenleg a szolgáltatásért fizetend  összeget törvény rögzíti, így magasabb árat nem kérhetnek.

Most viszont van egy olyan pályázati lehet ség, amelynek keretében ezt a különbözetet az
önkormányzat meg tudja igényelni, és esetleges nyertesség esetén, a pályázaton elnyert
összeget a szolgáltatónknak át tudjuk adni. Nem vagyok benne biztos, hogy nyerni fogunk, de
abban sem, hogy a közszolgáltatási díjkülönbözet nem lesz behajtható az önkormányzatokon,
így mindenképpen javaslom, hogy induljunk, és nyújtsunk be pályázatot.

Önrészt nem kell vállalni, kockázat nincs.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

29/2014.(II.06.) számú határozat

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációs pályázat

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy
pályázatot kíván benyújtani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára.

Határid  : azonnal

Felel s : Mikus Kinga jegyz i asszisztens

7./ Egyebek

- H si emlékm  felújítási pályázat

Dr.Lukács Noémi: Szeretném ha a tanulmányterveket, illetve látványterveket megtekintenék a
testület tagjai.



A h si emlékm  környezetét is megtervezték, de amit látnak az azért nem az, amire én
gondoltam. Remélem, hogy a testület tagjainak is lesz ehhez hozzászólásuk. Az emlékm l
látjuk, hogy az, szép, és remélhet leg az embereknek is tetszik majd. Most van egy pályázati
lehet ség, amire az alapítványunk szeretne pályázatot benyújtani. És ehhez kérném a testület
hozzájárulását. Amiért a látványterv nekem nem tetszik, az azét van, mert nincsenek rajta
padok, és az emberek szeretnek ezen a helyen üldögélni.

Micsutka Attila: Természetesen támogatom, de ha már van rá alkalmam, szeretném
elmondani, hogy nagyon szép a naptár, amit az alapítvány készített.

Kómár Jánosné: A magam részér l nagyon szeretném megköszönni Lukács Noémiék
munkáját, és az eddigi tevékenységüket. Természetesen támogatom a pályázat benyújtását.
Kérem aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

30/2014.(II.06.) számú határozat

si emlékm  felújítására pályázat benyújtásának támogatása

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy
hozzájárul a Szirák településen lév  els  világháborús h si emlékm  felújítására pályázat
benyújtásával

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a pályázat benyújtására felkéri, és
felhatalmazza,  az alapítványt.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Dr.Lukács Noémi: Köszönöm a támogatást, és ezúton is kérem a testület tagjait, hogy
vegyenek részt azon az egyeztetésen, ahol a tervez kkel közösen szeretnénk kialakítani a
terveket.

Kómár Jánosné: Köszönjük, várjuk az egyeztetés id pontját, mindenkit értesítünk róla.

Micsutka Attila: Miel tt továbbmennénk, szeretnék valamir l még szót ejteni. Már egy
korábbi testületi ülésen is szóvá tettem, hogy valaki a Sziráki település hivatalos lapját a
facebook- on közzétette, vagy elindította. Nem tudom, hogy ez micsoda, és ki készítette, de
akkor a polgármester asszony ezt levetette onnan. Most kb. egy héttel ezel tt újra látom ezt az
„újságot”. Úgy néztem, „ kiáltó” elnevezéssel. Ezen az oldalon közlik benne a lakossággal,
hogy mi m ködik a falunkban. Képekkel, szövegekkel, értesítésekkel. Ehhez több hozzáf zni
valóm is van. A legfontosabb, hogy a testület semmiféle új honlapot nem indított, még akkor
sem, ha ennek az oldalnak az a neve, hogy Sziráki kiáltó. Ne kiáltson semmit, és ne adjon
semmiféle információkat a lakosoknak, mert megtéveszt  lehet. A másik gondom, hogy
felraktak olyan képeket, amik rossz fényben tüntetik fel a falunkat. Például, fenn van egy
karácsonyi kép, ahol a piactéren ennivalót osztanak, és történetesen éppen Oláh Gábor a



Betlehemi jászol közepén fogyasztja el a motyókáját. További gondom, Kulikné Bányász
Erzsébet úgy van feltüntetve, mint intézményvezet  könyvtár igazgató. Néha jönnek bele
Vanyarci hírek is, most például Novák Lajos felesége van kitéve, de ha megyünk lejjebb,
akkor többek között a Sziráki Iskola, bár nem tudom, hogy kapott-e onnan erre
felhatalmazást? Alább, meg kirakott egy olyan képet, ahol ül id sebb asszony, mellette ül egy
cigánygyerek, aki húzza a heged t. Szóval ez szerintem rossz fénybe tünteti fel a falut. Vagy
le kell tiltatni ezt az oldalt, vagy kérjen engedélyt, akárki csinálja. Nekem ez így felháborító.

Kómár Jánosné: Hát igen, azért tiltattam le az el ekben feltett oldalt is, mert ugyanezt
tapasztaltam. Már felhívtam A Veres Pál Egyesület vezet jét is, hogy a jöv ben ilyet nem
szeretnénk.

Micsutka Attila: Ki az a Veres Pál Egyesület?

Kómár Jánosné: Katymári László a vezet jük.

Micsutka Attila: Akkor értem, hogy miért van fönn most például egy nyilvános levél Hrncsjár
Mihálynénak, beleírva, hogy hogyan m ködött a Vanyarci faosztás!

Kómár Jánosné: Igen err l nekem is az a véleményem, hogy miel tt bármi a településünkr l
felkerül, azt el ször a képvisel -testületnek kell látni. Err l Katymári Urat tájékoztatni fogom,
és egyben megkérem, hogy azonnal vegyék le ezt a „Szirákról szóló gyönyör séget”

Kulikné Bányász Erzsébet: Én nem tudom mi van ezen az oldalon, de tudom, hogy létezik, és
azt is, hogy a Vanyarci Veres Pál Egyesület nevében Katymári László nyitotta meg. Amikor
én ezt szeptemberben megtudtam, akkor abban a pillanatban tiltakoztam, de Katymári Úr
nekem azt mondta, hogy neki együttm ködési megállapodása van a Sziráki Önkormányzattal,
és ez felhatalmazza t erre.

Kómár Jánosné: Az együttm ködési megállapodásunk nem arról szól, hogy  tájékoztatás
nélkül mindent megjelentethet bármikor, bárhol, Szirákról. Ezt nem fogjuk megengedni, ezt a
helyére kell tenni, bármennyire megharagszik Katymári Úr! Ezt nem teheti meg.

- Rendezési terv módosításra javaslat

Kómár Jánosné: Írtam err l néhány gondolatot, hogy miért is gondolok én erre. Önök el tt
van az el terjesztésem.

Tehát a LEADER program teljesen átalakul, ez a program ezentúl kistermel ket, stermel ket
fiatal kezd  vállalkozókat fog majd támogatni. Err l tartottak egy tájékoztatást is, ahol
felhívták a figyelmünket, hogy a települések rendezési terveiben a legtöbb helyen tilos
bármiféle ipari vállalkozás létesítése. Ez nálunk is így van. Én azt javasolnám, hogy legalább
a falusias lakóterület, és kertvárosias lakóterület besorolású övezetekre ne vonatkozzon ez a
tiltás. Hozzunk döntést arról, hogy ezt kivesszük bel le. Azért, hogy ha valaki ott akar,
mondjuk egy csomagolót csinálni, az tehesse meg. Erre most elég komoly pályázati lehet ség
lesz kiírva.

Micsutka Attila: Ha ez most benne van a rendezési terünkben, és tiltva van a vállakozások
létesítése, akkor az elmúlt 5 évben hogy kaphattak engedélyt a m ködésre, akik megkapták?



Arról nem beszélve, hogy egy rendezési terv módosítás milliós összegbe kerülne az
önkormányzatunknak.

Kómár Jánosné: A rendezési tervünket 2 év múlva kell felülvizsgálni. Van egy olyan
lehet ség, hogy egy ezzel foglalkozó cég, vagy mérnök ad egy nyilatkozatot, hogy ezt a
módosítást javasolja. Ezt a javaslatot a testület határozati formában elfogadja, és a
felülvizsgálat során ez a határozat majd kötelez minket arra, hogy a felülvizsgált rendezési
tervünkbe ez majd így kerüljön bele.

Ez így nem kerülne pénzbe!

A Képvisel -testület 4 igen, 2 nem  szavazattal, a következ  határozatot hozta:

31/2014.(II.06.) számú határozat

Rendezési terv módosítás

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
falusias lakóövezeti besorolású településrészen lehessen ipari tevékenység végzésére
telephelyet létesíteni.

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a rendezési terv
felülvizsgálata során ezen határozatába foglaltakat be kell építeni.

3./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosításhoz szükséges szakért i nyilatkozat beszerzésére.

Határid  : folyamatosl

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- KVG Zrt ajánlatának megtárgyalása

Kómár Jánosné: A lakosoknál lév  kukákról tudjuk, hogy a KVG Zrt. tulajdonát képezik.
Most tettek nekünk egy ajánlatot, hogy az Önkormányzatunk vásárolja meg
maradványértékeken ezeket. 120 literes edényzet 3.000, 60 literes edényzet esetén 2000
forint+ ÁFA összegért.

Erre én azt tudom mondani, hogy az Önkormányzat ezt nem vásárolja meg. Amennyiben
valamelyik lakos ezt meg kívánja vásárolni , annak lehet séget biztosítunk rá.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

32/2014.(II.06.) számú határozat



KVGZRT ajánlata

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
a KVG Zrt. Ajánaltát nem fogadja el, a hulladéktároló edényzeteket nem vásárolja meg.

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy tájékoztatja a
lakosságot a vásárlás lehet ségér l, és amennyiben élni kívánnak ezzel, úgy err l értesíti
KVG Zrt.-t

3./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete rögzíti, hogy amennyiben a KVG Zrt. A
lakosok által megvásárolni nem kívánt edényzeteket összegy jti és elszállítja, úgy köteles
visszafizetni a lakos részére az edényzet árának 2/5-öd részét, mivel ezt a lakosok már
megfizették a hulladékszállítási díjba beépítve.

Határid  : folyamatosl

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Óvoda fejlesztési pályázat

Újra kiírásra került az a fejlesztési pályázat amit már máskor is megpróbáltunk. Idén az óvoda
felújításra szeretnénk pályázni, de már a benyújtáshoz is szükséges az öner  vállalásáról szóló
döntés. 10% öner  vállalás a minimum, ennél kevesebbet nem lehet.

Lehet eszközökre is pályázni, de véleményem szerint a legnagyobb szükség a vizesblokkok,
felújítására van. Itt most még nem kellenek kiviteli tervek, csak költségvetés.

Micsutka Attila: Természetesen támogatom, de itt szeretném elmondani, hogy láttam az
óvoda mostani képeit, illetve az óvón k által végzett munkák eredményeit. Ki van díszítve,
falakra festve, tele van ötlettel, nekem most nagyon tetszik az óvoda. Csak szerettem volna
megköszönni a munkátokat.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

33/2014.(II.06.) számú határozat

Óvoda fejlesztési pályázat

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a Belügyminiszter
4/2014. (I.31) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatást igényel kötelez  önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése
felújítása címen.

2./Sikeres pályázat esetén a berehuzás megvalósításához szükséges önrész megfizetését saját
költségvetése terhére  vállalja, maximum 2.000.000 forint erejéig.



Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

START mez gazdasági programmal kapcsolatos javaslat megtárgyalása

Kómár Jánosné: Most készítjük a 2014. évi START programokat. Ezek közül az egyik a
mez gazdasági programnak a továbbfejlesztése, illetve folytatása. Mert van már 2 hektár
területen gyógynövényünk, ezt további 2 hektárral vállaltuk b víteni 2014-ben. Tervünk még,
hogy 2015.-ben az önkormányzati tulajdonú 70 hektárunkból még 10 hektárt ehhez kívánunk
hasznosítani. Van már el szárítónk, szárító padlásunk, meg van hozzá a darálónk, de még
nincs morzsolónk. A daráló 3 hete van itt, ezért nem tudtunk eddig darálni, így most ezzel
késében vagyunk.

A mez gazdasági program fejlesztéséhez, és kértem egy javaslatot a munkaügyi központtól,
mert azt gondolom, hogy ilyen nagyságú programot már az önkormányzat nem tud kezelni.

A javaslata az volt, hogy egy szakért t vonjunk be, de ezt az önkormányzat maga kérje.

Nekem az eddigi munkák során a mez gazdasági program keretében Mikus János volt a
segítségem.  ingyen állt mellénk, és segített mindenben a palántaültetést l kezdve, a
betakarításig.

Most úgy gondolom, hogy itt van annak az ideje, és lehet sége, hogy szakért ként megbízzuk
ennek a programnak a felügyeletével, és irányításával. Erre most az önkormányzat tudna vele
megbízási szerz dést kötni. Megkérdeztem t le, hogy hajlandó lenne-e, és mennyiért,
elvállalni, és azt mondta, hogy 15-20 ezer forintért ezt elvállalja.

Tehát most 2 féle döntést várnék a testülett l.

Az egyik, hogy járuljon hozzá Mikus János szakért kénti bevonásához, a másik, hogy további
10 hektárnyi önkormányzati tulajdonú földet vonjunk be a gyógynövénytermesztésbe.

Micsutka Attila: A válaszom mindkett  felvetésre, nem.

A föld bevonására azért nem mert véleményem szerint Szirákon a mez gazdasági program
nem m ködik, ezt er ltetni nem szabad. Ennek már a beindulása sem ment rendesen, és két év
alatt az is bebizonyosodott, hogy semmiféle hasznot nem hozott.1./ Azoknak az emberek, akik
ebben részt vesznek, nagy részben, alkalmatlanok arra, hogy a mez gazdaságban
dolgozzanak. 2./ 2 év alatt nem volt felel s vezet jük. 3./ Mikus János 2 évig úgy dolgozott,
hogy semmit nem kapott érte, tehát nekem képem nem lenne hozzá, hogy megkérjem, hiszen
tartozunk neki. 4./ Szakért ként nem alkalmazható, mert szakért  csak az lehet, aki a
szakért i névjegyzékbe szerepel, legfeljebb tanácsadó lehetne.

Az el re pedig még annyit, hogy a 70 hektáros területünket megosztatni pedig annyi pénzbe
kerülne, hogy az egész program nem ér annyit.



Kómár Jánosné: Nekem, teljesen más a véleményem. Szerintem a gyógynövényprogram az
egyetlen program ami m köd képes. 470.000 forint bevételünk volt az idei évben. Az pedig
köztudott, hogy ezek még friss telepítések, tehát id  kell még a levendula, term re fordul. Azt
is lehet tudni, hogy 2 hektár földdel nem fogjuk tudni a programot saját lábára állítani. Ahhoz
lényegesen nagyobb terület kell. Olyan gyógynövényeket kell telepíteni amiknek a
betakarítási edeje eltér egymástól, biztosítva ezzel a folyamatos munkavégzést.

Az igaz, hogy Mikus Jánosnak tartozunk, de  nagyon szereti a gyógynövényeket, és nagyon
szereti a sziráki embereket, akiket  tanított. Neki ez kikapcsolódás volt, és nem várja el, hogy
tartozásokat kifizessünk.

Mindezek ismeretében, kérem hozzák meg döntésüket. Aki egyetért azzal, hogy Mikus Jánost
tanácsadóként alkalmazzuk az kézfeltartással jelezze.

Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete 3 igen és 3 nem szavazattal nem tudott
döntést hozni.

Lakossági ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos pályázat

Várnai Ildikó: Minden évben döntést kell hoznia az önkormányzatnak a lakossági víz és
csatornadíj lakossági ártámogatásának igénybevételér l.

Ebben az évben is szeretnénk igényelni a támogatást, kérem a testület támogató döntését.

 A Képvisel -testület 5 igen, 1 nem  szavazattal, a következ  határozatot hozta:

34/2014.(II.06.) számú határozat

2014. évi ivóvízkompenzációról.

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a 2014. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

2./ A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- PENTA munkavégzésével kapcsolatban felvet  problémák megtárgyalása



Micsutka Attila A Dózsa György út teljesen megközelíthetetlen. Az ott él khöz sem orvos
sem ment  nem tudna bemenni. Volt olyan lakos, akinek udvarához a téli tüzel t nem tudták
kiszállítani, ezért az önkormányzatnak kellett biztosítani t zifát, hogy f teni tudjon.

Amióta a PENTA betette ide a lábát a falu minden közterületét, elfoglalták, anélkül, hogy egy
fillér közterület foglalási díjat fizettek volna az önkormányzatnak. Ezen kívül még
magánterületekre is bementek, és el zetes megbeszélés, és engedély nélkül oda is
épít anyagokat pakoltak. Ezennel felkérem a jegyz t, hogy a rendeletünkben szerepl
közterület-foglalási díjat haladéktalanul számlázza ki a PENTA részére.

A faluban szinte egyáltalán nem lehet közlekedni, a tengernyi sártól. A Pásztói kórházban már
kiírták, hogy Szirákról érkez k mossák le a cip jüket, miel tt bemennek. Embertelen
körülmények uralkodnak a településen.

A munkavégzés min síthetetlen, azt sem lehet tudni kik a munkások, mert, sem láthatósági
mellény, sem véd sisak nincs rajtuk. A gödrök tátongnak az úton, a közlekedés
balesetveszélyes, nincs forgalomirányítás, vagy ha van az koordinálatlan. Hozzá nem ért
emberek találomra állítják meg, vagy engedik tovább a forgalmat. A közm vezetékeket
rendszeresen elszaggatják, olykor napokig nincs ivóvíz az érintett szakaszokon.

Veizer Veronika: Amikor nincs víz, akkor lajtos kocsival hoznak, de a lajtos kocsi csapja
láthatóan rozsdás, és a magam részér l inni sem mernék bel le, hiszen ki tudja honnan,
milyen min ség  vizet osztanak bel le. A higiénia teljes mell zése, a rozsdás tartály, nem ad
bizalmat a fogyasztásra.

Tímár Ágoston: Máshol is van csatorna kivitelezés, de ennyire embertelen állapotok sehol
nincsenek. Egyszer en nem hiszem el, hogy ezt így kell csinálni. Lassan már nem lehet
közlekedni , az autók tönkre mennek, és csak a csodának köszönhet , hogy nem volt eddig
nagyobb baleset.

A t zcsapról használják a vizet az út tisztítására, amikor végre egyszer,vagy kétszer lemossák
az utat! Kérdezem, hogy erre ki adott nekik engedélyt?

Kómár Jánosné: T lem nem kértek engedélyt, s t nem is tudtam róla.

Naponta hívom a kivitelez t, és a m szaki ellen rt. Nem veszem észre, hogy bármi változna.
Van olyan nap, hogy 20-30 panasz bejelent  is megjelenik a hivatalban.

Micsutka Attila: Ha nincs más mód, akkor fel kell jelenteni a kivitelez t, minden lehetséges
helyen. Felkérem a jegyz t, hogy tegyen feljelentést közúti veszélyeztetésért, a munkavédelmi
el írások be nem tartásáért, a lakosok egészségének veszélyeztetéséért a Népegészségügyi
Intézetnél. Valakinek fel kell figyelnie erre a tarthatatlan helyzetre.

Kómár Jánosné: Meg kell hívni a PENTA képvisel it, és a m szaki ellen rt a testületi ülésre,
és teret adni a lakosoknak, hogy panaszukat elmondhassák.

Micsutka Attila: Ezt már eljátszottuk. Másnap megérkezett egy söpr s autó és sepregette a
sarat. Aztán minden ott folytatódott ahol eddig volt. Semmit nem lehet ezzel elérni. Nem az a
cél, hogy 1-2 napig úgy tegyenek mintha normálisan dolgoznak, hanem az, hogy lehessen
végre élni a faluban. Ragaszkodom a feljelentések megtételéhez.



Kómár Jánosné: Kérem aki egyetért azzal, hogy a kivitelez  ellen feljelentéssel éljen az
önkormányzat, az kézeltartással jelezze.

A Képvisel -testület 6 igen, szavazattal, a következ  határozatot hozta:

35/2014.(II.06.) számú határozat

PENTA elleni feljelentések megtételére, a jegyz  utasítása.

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a PENTA ellen
feljelentést kíván tenni közúti veszélyeztetésért, a munkavédelmi el írások be nem tartásáért,
valamint a lakosok egészségének veszélyeztetéséért.

2./ A képvisel -testület utasítja a jegyz t, a feljelentések megfogalmazására, és elküldésére.

Határid  : azonnal

Felel s : jegyz

Novák Lajos: Miel tt az ülést bezárnánk, szeretném megkérdezni, hogy milyen lehet ség van
arra, hogy a faluban bank terminál kerüljön felszerelésre, mivel erre nagy lenne az igény?

Kómár Jánosné: Most nem tudok választ adni, az ötletet jónak tartom, és felveszem a
kapcsolatot az arra illetékes pénzintézettel.

Tímár Ágoston: A falu elején még mindig olyan tábla van kirakva, mely szerint „irak”
településre érkeztünk. Ki az illetékes abban, hogy a táblát végre kicseréljék?

Több hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.

Kmf.

………………………………… ………..
……………………………………………

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

…………………………………………..

Micsutka Attila



jegyz könyv hitelesít


