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Jelen vannak:

   Kómár Jánosné polgármester

   Baranyi Gusztáv alpolgármester

   Cselovszki László képvisel

   Micsutka Attila képvisel

Távol maradt:

                       Lukács Gyula alpolgármester

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

 Tanácskozási joggal jelen van: Novák Zoltán jegyz i asszisztens

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  van jelen.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére Baranyi Gusztáv képvisel  személyében.

A jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület 3 igen 1 nem szavazattal elfogadta.

Baranyi Gusztáv napirend el tti felszólalása:



Baranyi Gusztáv: „Azt szeretném önt l megkérdezni polgármesterasszony ,hogy ha lakossági
bejelentésre nem reagálunk, hogyha a PENTA-nak a nyomvonala megsüllyedt, és
balesetveszélyes, és utána bejön az alpolgármester jelenti a polgármesternek, ugyan úgy
semmi nem történik. Akkor, hogy lehet egy alpolgármester így hiteles?”

Micsutka Attila: Nem is voltál eddig sem hiteles.

Baranyi Gusztáv: Köszönöm szépen.

Micsutka Attila: Ez az igazság

Kómár Jánosné: Az alpolgármester által jelzett hibát továbbítottam.

Ennyi, amit tudok tenni, de ha nem kerül kijavításra, akkor még egyszer fogok szólni.

Baranyi Gusztáv: Azért mondom ezt jegyz könyvbe, mert valamelyik nap, majdnem baleset
volt, én nem fogok vállalni felel sséget. A jegyz könyv a bizonyíték, hogy én szóltam.

Kómár Jánosné: Több hiba is van, a PENTA Kft vezérigazgatójával egyeztetni fogok.

 Baranyi Gusztáv: Jó én ennyit szerettem volna, köszönöm, hogy meghallgattatok.

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en.

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

Napirend:

1./ START munkaprogram állvány vásárlása

2./ Kérelmek

3./ „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” program

4./ 2012-2014.-évek eredményei

5./ Egyebek.

6./Egyebek

- NAV feketelistája

- Forráshiányos pályázat benyújtása

Kómár Jánosné: Köszöntöm a tisztelt képvisel ket. A mai napon a képvisel -testület záró
ülését tartjuk.

Kómár Jánosné: A START munkaprogramban, van egy értékteremt  épület felújítás is. Az
elnyert pályázattal az   önkormányzat épület és a mellette lév  Pet fi út 29. számú épület
homlokzatának felújítására van lehet ségünk.



Ehhez állványra van szükség. A munkaügyi központ közvetlen költségként 500.000.-Ft-ot
állapított meg, de ennyi összegért nem tudunk állványt venni. A piacon jelenleg eladó
használt állvány nincs. Ha bérbe vennénk ki állványt, akkor ugyan annyira jönnénk ki, mint
ha megvennénk, aminek az összeg 900.000.-ft.

Ezért azt javasolnám a képvisel -testületnek, hogy mivel 1,5 millió forint bevételünk van a
START mez gazdasági munkaprogramból  vásároljuk meg az új állványt, ebb l az
összegb l.

Baranyi Gusztáv: Nem ebb l a 1,5 millió forintból vásároltuk meg a Hrncsjár féle lakást?

Kómár Jánosné: Az a kamerarendszer pályázatra volt elkülönítve, amikor még 90%-os volt a
pályázat, de 100%-ot kaptunk, így az 1 millió forint felszabadult, abból vásároltuk meg a
Hrncsjár féle lakást.

Baranyi Gusztáv: Csak azért, hogy hiteles legyek, ha valaki kérdezi.

Kómár Jánosné: Egyébként a képvisel -testületnek van egy határozata, hogy a Start
munkaprogramban keletkezett bevételt Start munkaprogramba vissza lehet forgatni.

 Micsutka Attila: A többi pénzt balesetbiztosításra félre fogjátok tenni?

Kómár Jánosné: Nem, miért tennénk?

Micsutka Attila: Azért, mert az iskola el tt már nem tudunk járni, akkor most kiszorítsuk ket
innen is, ha kimegy az útra ott meg gödör van. Szerintem egy helikoptert béreljünk, hogy a
nagy bolttól eljussanak az Illésig.

Novák Zoltán: Az út másik felén van járda.

Baranyi Gusztáv: A Sári Bandinak voltak ilyen állványai.

Kómár Jánosné: Sajnos már nincs neki, eladta. Megkerestem a Mihály Jánost is, már neki
sincs.

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

100/2014.(IX.26) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete engedélyezi a START munkaprogram téli
értékteremt  épület felújításhoz szükséges állvány megvásárlását.

 Kómár Jánosné: „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” program megvalósítására 320 ezer
forintot kapott a település.

Kaptatok egy meghívót, tájékoztatást, amiben le van írva, hogy milyen programok lesznek.

Micsutka Attila: Azt szeretném kérdezni, hogy ez falunap?

Mert a neten úgy van hirdetve?



Novák Zoltán: Ki hirdeti?

Micsutka Attila: A Dromara együttes írta, hogy falunap Szirák.

Kómár Jónásné: Fogok szólni, hogy javítsák.

Micsutka Attila: A 320 ezer forintból lesz 200 adag étel?

Kómár Jánosné: Lesz több minden.

Gyerekeknek akadályverseny, és arra különféle ajándékok, lesz f verseny, ahol szintén
kapnak a versenyz k ajándékokat, és az együttest fizetjük ki.

Micsutka Attila: Miért, pénzért jönnek?

Kómár Jánosné: Természetesen.

Micsutka Attila: És ez a Dromara, hogy zenél?

Baranyi Gusztáv: Szerintem jól.

Micsutka Attila: Neked, hogy ne lenne jó, amikor a rokonod.

Novák Zoltán: Amúgy folklór zenét játszanak.

Micsutka Attila: Hallottam, nekem egyáltalán nem tetszik.

Baranyi Gusztáv: A meghívót nem hoztam magammal, azt szeretném megkérdezni, hogy
ebbe véletlenül, vagy direkt maradt ki a Bódi Guszti? Mert állítólag jön a Bódi Guszti
Szirákra. Már vagy százan megkérdezték.

Kómár Jánosné: Bódi Guszti nem jön.

Cselovszki László: Ebb l a tájékoztatóból nem derül ki, hogy melyik nap lesz.

Novák Zoltán: A tájékoztató mellé kaptatok egy meghívót is.

Kómár Jánosné: Az egyebek el tt a 2012.2014. év eredményeit szeretném összegezni. Attila
esetleg a NAV-val kapcsolatban jelzett problémád elmondod el bb?

Micsutka Attila: Ez pont ide tartozik, mivel az index.hu a héten közölte, hogy a NAV kiket
üldöz, és ezen a listán Szirák Önkormányzata is rajta van.

Kómár Jánosné: Szirák Önkormányzatnak van egy három éves „nem tartozása”, a NAV felé,
mert a ZAVIT feljelentett bennünket, hogy nem fizettünk három éves díjukat, de mivel az
önkormányzatnak nem három éve van bérbe adva a földterülete, így benyújtottam egy
ellentmondást erre, amit a NAV elfogadott, viszont az összeg láthatóan ottmaradt a NAV
nyilvántartásában.

Ezt az összeget nem vagyunk hajlandóak kifizetni, mivel ez az összeg a ZAVIT-nak nem jár.



Micsutka Attila: Ez hitel rontás, a NAV-ot be lehet perelni.

A NAV-t fel kell szólítani, hogy az INDEX-en kérjen helyreigazítást.

Most választás el tt a választópolgárokat elbizonytalanítja, mivel azt látja, hogy három év
alatt feketelistára tettük az Önkormányzatot.

Kómár Jánosné: Jegyz asszony majd megteszi a megfelel  lépéseket.

Kómár Jánosné: Annyit szeretnék mondani a 2012-2014 év eredményeir l, hogy ezt ti
mindannyian tudjátok, akik itt vagytok. Tudjátok, hogy haladtunk el re, tudjátok, hogy mi
épült föl, tudjátok, hogy milyen eredményeket értünk el, és azt is tudjátok, hogy mi az, amit
nem értünk el, viszont szerénykednünk nem kell. Elismerem a munkátokat és ezt teljes
szívemb l a magam nevében mondom, ezért csináltattam nektek egy névre szóló kedves
ajándékot, amit nagy szeretettel átnyújtok nektek.

Micsutka Attila: Köszönjük szépen

Kómár Jánosné: Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.


