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Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. októbert. 17. napján megtartott
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 Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Dudás Lászlóné képvisel

Dr. Lukács Noémi képvisel

Micsutka Attila képviel

Mikus János képvisel

Novák Lajos képvisel

 Tanácskozási joggal jelen van:

Várnai Ildikó jegyz

Novák Zoltán jegyz i asszisztens

Kómár Jánosné polgármester köszönti a képvisel -testületi tagokat, a megjelenteket, és
Szlobodnyik Lajosnét a Sziráki Helyi Választási Bizottság elnökét. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képvisel -testületi ülésen 7-f  jelen van, így a képvisel -testület
határozatképes, és az ülést megnyitja.

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



A jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira.

A HVB elnök tájékoztatója az önkormányzati választás eredményeir l.

A képvisel k eskütétele

A polgármester eskütétele

Alpolgármester megválasztása

Polgármester tiszteletdíjának meghatározása

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

Képvisel i tiszteletdíjak meghatározása.

Bizottságok megválasztása

Baptista szeretetszolgálat kérelme.

Egyéb kérelmek.

1./ A HVB elnök tájékoztatója az önkormányzati választás eredményeir l.

Szlobodnyik Lajosné HVB elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Szirák Község
Önkormányzat Képvisel  testületének alakuló ülésén. Engedjék meg, hogy valamennyi
megválasztott képvisel nek, és a polgármester asszonynak is, els ként gratuláljak. Az én
tisztem, hogy tájékoztassam önöket a választás eredményeir l.

Szirák településen a választásra jogosultak száma: 851 f . A 2014. október 12.-én megtartott
szavazáson, a megjelentek száma: 231 f .

A megyei önkormányzati választások során az érvényes szavazatok száma: 211 az
érvénytelen szavazatok száma: 20

A szavazás eredménye: Együtt: 3 szavazat

   Jobbik: 39 szavazat

               MSZP : 37 szavazat

   FIDESZ-KDNP: 121 szavazat

   DK: 11 szavazat

   Munkáspárt: 0 szavazat.



A polgármester választás eredménye a következ :

A szavazásra jogosultak száma: 851 f , a szavazáson megjelentek száma: 231 f , a leadott
szavazatokból érvényes 177 érvénytelen  54  darab

A szavazás a következ  képen alakult: Kómár Jánosné:177 szavazat

Megállapítom, hogy Szirák Község Önkormányzatának polgármestere Kómár Jánosné.
Gratulálok, és munkájához sok sikert kívánok.

Az egyéni listás képvisel  választás eredménye a következ :

A leadott szavazatokból érvényes 223, érvénytelen 8 darab. A szavazás eredménye emelked
sorrendben a következ :

Lamos Ferenc 23 szavazat

Mladoniczki Edina 25 szavazat

Puporka József  26 szavazat

Haluska Imre 50 szavazat

Puporka Árpád 50 szavazat

Pogány Jen né 53 szavazat

Baranyi Gusztáv 60 szavazat

Novák Lajos 88 szavazat

Mikus János 93 szavazat

Dr. Lukács Noémi 110 szavazat

Dudás Lászlóné 114 szavazat

Micsutka Attila András 123 szavazat

Cselovszki László 128 szavazat

Megállapítom, hogy Szirák Község képvisel -testületének tagjai :

Novák Lajos

Mikus János



Dr. Lukács Noémi

Dudás Lászlóné

Micsutka Attila András

Cselovszki László

Gratulálok mindannyijuknak, munkájukhoz kívánok kitartást, türelmet, és sok sikert. Most
pedig kérem a testület tagjait, hogy álljanak fel és tegyék le az esküt

A képvisel  testület tagjai letették az esküt, majd ezt követ en aláírták az esküokmányaikat.

Szlobodnyik Lajosné HVB elnök: Most kérem a polgármesterasszonyt, hogy a testület tagjai
el tt tegye le az esküt.

A polgármesterasszony letette az esküt, majd ezt követ en err l esküokmányt írt alá.

Ezt követ en Szlobodnyik Lajosné a Sziráki Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a
képvisel -testület tagjainak, valamint a polgármester asszonynak a megbízóleveleiket.

Szlobodnyik Lajosné: Valamennyi megjelentnek azt kívánom, hogy találják meg közösen azt
a célt, és azt az eszközt, ami a településünknek a legjobb, és kívánom, még, hogy a lehet
legnagyobb egyetértésben tudjanak együtt dolgozni. Most pedig átadom a szót a
polgármesternek.

4.)Alpolgármester megválasztása:

Kónár Jánosné: El ször is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Én
örülök neki, hogy a képvisel -testület összetétele így alakult, ahogy alakult. Azt gondolom,
hogy a céljaink közösek, így ha lesznek is eltér  vélemények, szerintem jól fogunk tudni
egyeztetni a közös cél érdekében. Mindenkinek jó munkát kívánok az elkövetkez  id kre, és
azt szeretném kérni, hogy ha bármilyen kérés, kérdés, vagy probléma adódik, bátran
keressenek engem.

Az els  feladatunk, hogy alpolgármestert válasszunk, akinek személyére a törvény
felhatalmazása alapján, nekem kell javaslatot tennem. Alpolgármestert a testület titkos
szavazással választ, így el ször javaslatot teszek egy szavazatszámláló bizottság
létrehozására, amely bizottság majd közrem ködik a titkos szavazás lebonyolításában,
valamint a szavazat számlálásban, és az eredmény megállapításában.

Javaslom Szlobodnyik Lajosnét, mint küls s tag továbbá Novák Lajos, és Micsutka Attila
képvisel  urakat a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztani.

A képvisel -testület 5 igen 2 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete

110/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:



1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy az
alpolgármester titkos szavazással történ  megválasztásának közrem ködési, valamint
eredménymegállapító feladatainak ellátására, szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek
három tagja Novák Lajos, Micsutka Attila képvisel k, valamint Szlobodnyik Lajosné HVB
elnök, mint küls s tag.

Határid : azonnal Felel s: jegyz

Kómár Jánosné: Köszönöm, és most kérem a bizottságot, hogy kezdje meg munkáját.
Javaslatom az alpolgármesteri tisztség ellátására, Cselovszki László képvisel társam.

Okaim között szerepel az, hogy  kapta a legtöbb szavazatot képvisel ként. A másik ok,
amiért rá esett a választás, mert nagy szükség van az önkormányzatnak az  szaktudására, és
sokat segíthet ennek a településnek.

Cselovszki László: Köszönöm a felkérés, és szeretném bejelenteni személyes érintettségemet,
valamint azt, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni.

A Szavazatszámláló Bizottság megkezdte munkáját/ A szavazás menetér l, és eredményér l
szóló külön jegyz könyv az alakuló ülésr l szóló jegyz könyv mellékletét képezi./

Kómár Jánosné: Köszönöm a közrem ködést, és ezúton is gratulálok Cselovszki László
alpolgármester úrnak. Munkájához sok sikert kívánok, és most átadom a szót a HVB
elnökének.

Szlobodnyik Lajosné HVB elnök: Gratulálok az alpolgármesteri megválasztásához, és most
kérem, álljon fel, és tegye le az esküt.

Cselovszki László letette az alpolgármesteri esküt.

5.)Polgármester tiszteletdíjának meghatározása

Várnai Ildikó: Ebben a kérdésben nincs választási lehet ség, a törvény egyértelm en rögzíti a
polgármesteri fizetés összegét, ami mostantól lényegesen kevesebb az el  ciklusban
megállapítható bér mértékénél. 299.200 forint. A testület, jóváhagyó döntését kérem.

A költségtérítés összege is kevesebb lett, ennek összege havi 44.900 forint.

Kómár Jánosné: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, valamint azt, hogy a
szavazásban nem kívánok részt venni. Miel tt továbbmennénk, szeretném kijelenteni, hogy a
költségtérítés összegére nem tartok igényt. A tényleges útiköltségemet kívánom csak
elszámolni.

A képvisel -testület 5 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete

112/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

/A polgármester bérezése/



1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
polgármesteri fizetését havi 299.200 forint bruttó összegben állapítja meg.

Határid : azonnal Felel s: jegyz

6.) Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

Várnai Ildikó: Most pedig döntést kell hoznunk az alpolgármester bérezésér l, mely a
polgármesteréhez hasonlóan kötött összeg. Havi 104.700 és 134. 600.között lehet
megállapítani.

Dr. Lukács Noémi: Tudom, hogy kötelez  meghatározni alpolgármesternek bért, de arról nem
beszéltünk, hogy milyen feladatokért kapja majd ezt a juttatást.

Cselovszki László: Attól függetlenül, hogy mik lesznek a feladataim, én szeretném el re
bocsájtani, hogy err l a tiszteletdíjról lemondok.

Várnai Ildikó: Teljes egészében?

Cselovszki László: Igen teljes egészében.

Micsutka Attila: Én egyet értek, ha lemond a tiszteletdíjról, mert úgy számfejtésileg
könnyebb.

Szerintem, ha megvan a munkaköri leírás, akkor állapítsuk meg a költségtérítést.

Novák Lajos: Ez Laci döntése, de én úgy gondolom, hogy eddig fizettünk két alpolgármestert,
aki nem csinált semmit, akkor most te fogadd el ezt az összeget, és tegyél a faluért.

Kómár Jánosné: Én rengeteg dologban hasznát tudnám venni Cselovszki Lászlónak, például
pályázat elszámolása, önkormányzati költségvetés összeállítása.

Ha képvisel -testületnek esetleg van olyan feladatköre, amit az alpolgármesterre rá
szeretnének bízni, akkor várom a javaslatokat.

Dr. Lukács Noémi: Nekem az a fontos, hogy a feladatok számon kérhet ek és ellen rizhet ek
legyenek. Amit felsoroltál az nagyon jó, de hogy lehet ezt majd számon kérni?

Kómár Jánosné: Akkor lesz egy munkaköri leírás, de ezt rögzíteni kell az SZMSZ-ben

Várnai Ildikó: A tiszteletdíj megállapítása törvényi kötelezettség, de az alpolgármester
részben, vagy egészben lemondhat a tiszteletdíjáról. A költségtérítés a megállapított
tiszteletdíj 15%-a.

Kómár Jánosné: Én javaslom a 104.700.-ft tiszteletdíjat és a 15.700.-ft költségtérítés

Dr. Lukács Noémi: Én addig nem tudok dönteni, amíg nem látom a munkaköri leírását.

Cselovszki László: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, valamint azt, hogy a
szavazásban nem kívánok részt venni.



A képvisel -testület 5 igen 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete

113/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

/Az alpolgármester bérezése/

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 104.700 forint bruttó összegben
állapítja meg, költségtérítését 15.700.forint bruttó összegben állapítja meg.

Határid : azonnal Felel s: jegyz

Kómár Jánosné: Javaslat a képvisel -testületi bizottság megválasztására.

Azt szeretném javasolni a képvisel -testületnek, hogy most csak az ügyrendi bizottságot
alakítsuk meg, mivel ez kötelez en meg kell alakítani. A következ  testületi ülésen pedig
majd eldöntjük, hogy milyen bizottságokat szeretnénk még választani.

Kómár Jánosné: Kérek javaslatokat az ügyrendi bizottság tagjainak kilétére.

Micsutka Attila: Javaslatom Dudás Lászlóné és Mikus János.

Kómár Jánosné: Kérdem a két javasolt képvisel l, hogy elvállalják az ügyendi bizottsági
tagságot?

Mikus János : Igen.

Dudás Edit: Igen.

Várnai Ildikó: Vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság.

Kómár Jánosné: Kell egy küls s tagot is választani.

Micsutka Attila: Javaslom Puporka Ludmillát.

A képvisel -testület 6 igen 1 tartózkodás  szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete

114/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy az
ügyrendi bizottság tagjának megválasztja Dudás Lászlóné képvisel t.

A képvisel -testület 6 igen 1 tartózkodás  szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete



115/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy az
ügyrendi bizottság tagjának megválasztja Mikus János képvisel t.

A képvisel -testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete

116/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy az
ügyrendi bizottság küls s tagjának megválasztja Puporka Ludmillát.

Határid : azonnal Felel s: jegyz

Várnai Ildikó jegyz  kiosztja a vagyonnyilatkozatokat.

A vagyonnyilatkozatokat 30 napon belül kitöltve vissza kell juttatni részünkre.

7.)Képvisel i tiszteletdíjak meghatározása.

Kómár Jánosné: Javaslom, hogy a képvisel i tiszteletdíjak mértékére vonatkozóan is hozzunk
most döntést. Kérem ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat.

Dr. Lukács Noémi: Én azt javaslom, hogy ne legyen.

Kómár Jánosné: Még más javaslat?

Mikus János: Nem tudjuk, mennyit engedhet meg ez a falu.

Dr. Lukács Noémi: Semennyit se.

Kómár Jánosné: Ez egy szegény falu azt mindannyian tudjuk, de amennyiben a képvisel -
testület munkát végez, akkor ez a falu is megengedhet magának annyit, hogy tíz vagy
húszezer forint tiszteletdíjat kifizessen a képvisel knek.

Dr. Lukács Noémi Olyat nem lehet, hogy a képvisel  bent hagyja a tiszteletdíját, és ezt
valamilyen célra odaadja?

Kómár Jánosné: A képvisel -testület bármire különíthet el pénzt, akár jutalmazásra akár
adományozásra. Tehát mondhatjátok azt, hogy nem kértek tiszteletdíjat és azt az
önkormányzat különítse el egy számlára, és a képvisel -testület eldönti, hogy mire szeretné
felhasználni.

Micsutka Attila: Ne más döntsön az én tiszteltdíjamról, majd én eldöntöm.

Dudás Lászlóné: Az itt dolgozó fizetésére nem lehet felajánlani a tiszteletdíjat?



Van itt olyan dolgozó, aki négy éve nem kapott fizetésemelést, úgyhogy felajánlom a
tiszteletdíjamat neki.

Novák Lajos: Mi Attilával régóta itt vagyunk, és mi igazából a tiszteletdíjat nem nagyon
vittük haza, mert mindig felajánlottuk. Lehet itt mártírkodni, jótékonykodni, csak ne más
pénzével. Mindenki tegye oda, ahová akarja.

Kómár Jánosné: Minden képvisel nek saját döntése, hogy hová teszi a tiszteletdíját.

Novák Zoltán: Az én javaslatom, hogy az a képvisel  ne kapjon tiszteletdíjat aki, nem
látogatja a képvisel -testületi üléseket.

Kómár Jánosné: Ezt az SZMSZ-ben lehet szabályozni.

Várnai Ildikó: A törvény is tartalmazza, hogy ha a képvisel  egy évig nem vesz részt az
üléseken, akkor meg lehet vonni a tiszteletdíjat.

Cselovszki László: Én a havi 15.000.-forint tiszteletdíjat reálisnak tartom.

Kómár Jánosné: Ki ért egyet Cselovszki László alpolgármester felvetésével?

A képvisel -testület 5 igen 2 nem szavazattal a következ  határozatot hozta:

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete

117/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

 1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
képvisel k tiszteletdíját havi bruttó 15.000.-forintban állapítja meg.

2./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy a
képvisel k tiszteletdíja minden év december hónapjában kerül kifizetésre egy összegben.

 Határid : azonnal Felel s: jegyz

 Polgármesteri napirendi pont ismertetése.

Kómár Jánosné: Úgy gondoltam, hogy nem szeretnék külön polgármesteri programmal
készülni. Szeretnék programot készíteni, de ezt közösen a képvisel kkel. Olyan programot
szeretnék, amivel minden képvisel  egyet ért.

Dr. Lukács Noémi: Olyan koncepció kellene, amit mindenki szeretne, de ezt sürg sen kellene,
mert kezdenek elfogyni a pályázatok.

Szeretném még javasolni, hogy legyen ülésrend, hogy tudja a képvisel , hogy mikor várható
ülés, ezáltal fel tud készülni.



Micsutka Attila: Én úgy gondolom, hogy ezt a programot neked kellene elkészíteni, és a te
programodat a képvisel k megbeszélték volna, úgyhogy sajnálom, hogy nem készítettél
programot.

Kómár Jánosné: Jó akkor készítsük el most a programot, várom a képvisel  javaslatait.

Novák Lajos: Én sportbarát vagyok, úgyhogy vissza szeretném állítani a sportot, a focit.

Szeretném, ha újra lenne a településünkön falunap, négy-öt ember miatt ne kelljen már
mindennek megsz nnie ebben a faluban.

Cselovszki László: Az én javaslatom, hogy olyan dolgokra pályázzunk, amire szükségünk
van, ne pedig fölösleges dolgokra, a másik az, hogy a közfoglalkoztatás szerintem hamarosan
megsz nik és ez által sok ember marad munka nélkül. Azon kellene gondolkodnunk, hogyan
lehetne ezeknek az embereknek hosszú távú biztos anyagi jöv t biztosítani.

Dr. Lukács Noémi: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezend  években el kellene indulni a
szociális szövetkezet irányába. A gyógynövényt egy jó iránynak tartom, nem elég, hogy ennyi
embert eltartson, de a kezdeményezés bíztató. Jó lenne, ha változna a falukép, mert
faluközpont borzasztó, ami által a településen áthaladók leírják a községet, ezekre
mindenféleképpen pályázni kell.

Az Önkormányzatnak nyomást kell gyakorolni, azokra, akik a lebontott és romhalmaz
területeknek tulajdonosai. A lakosság önszorgalmát lehetne támogatni. Én a magam részér l
azzal szeretnék hozzájárulni a község fejl désében, hogy a pályázatokat követem és a
pályázatírásban intenzíven részt veszek. Javasolnám még az önkormányzatnak, hogy kössön
szerz dést pályázatfigyel  céggel, akik évi 5600.forintért figyelik az Önkormányzatot érint
pályázatokat, és err l emailban értesítést küld.

Mikus János: Az legyen a célunk, hogy Szirák fejl djön, akár a START-munka program, akár
a gyógynövénytermesztés által. Fontos még, hogy a gyógynövényeknek piacot keressünk,
hogy ezáltal fejl dni tudjunk.

Dudás Lászlóné: Nekem két ciklusom kimaradt, és emlékszem még arra, hogy milyen
összefogás volt, amikor Marika el ször került ebbe a székbe. Volt társadalmi munka,
összefogás. Az a probléma, hogy az elmúlt négy év csak a cigányságról szólt, itt a többi
ember el lett felejtve. Hiába van felvéve ide rengeteg közmunkás, nincsenek koordinálva,
ellen rizve. Rengeteg embernek adunk munkát és a falukép nem ezt tükrözi. Az ember, ha
elmegy valahová, szégyelli, hogy Sziráki. A másik probléma Szirákon a közbiztonság.

Szlobodnyik Lajosné: Engedjétek, hogy kívülállóként hozzászóljak a programhoz.

Három dolog, ami szerintem fontos hagyomány, kultúra, egészség.

A régi hagyományokat fel lehetne eleveníteni, például hímz  tanfolyamokat kellene
szervezni, hogy az emberek összejárjanak.

Egészségnél fontos lenne a sz réseket, felvilágosításokat tartani.



Annyi apró dolog van, amib l észre lehetne venni azt, hogy az emberek fontosak a vezet ség
számára.

Micsutka Attila: Én Edit mondatába szeretnék csatlakozni, két ciklus után, szóval az a
probléma, hogy nem minden réteggel egyformán lett foglalkozva ebben a faluban, és ez meg
is látszott a szavazáson. A közmunkások el lettek kapatva, a munkájuk nem ért annyit, mint a
látszat, és mégis k lettek kiemelve és a többi réteget elhagytuk. Azokkal az emberekkel
szemben, akik részegen mennek dolgozni, keményen fel kell lépni, és meg kell büntetni, el
kell küldeni, példát kell statuálni.

Kómár Jánosné: Örülök ennek a hirtelen ötletbörzének, és annak is örülök, hogy nyitottak
vagytok, hogy együtt tervezzünk.

Úgy gondolom, hogy ez a csapat jól fog együtt dolgozni.

Várnai Ildikó: Tájékoztatom a tisztelt képvisel ket, hogy három hónapon belül részt kell
venniük a kormányhivatal által szervezett képzésen. A másik, amit szeretnék mondani az a
méltatlanság elve, ami kimondja, hogy képvisel nek az önkormányzat, állam felé nem lehet
köztartozása, ha valakinek van, akkor, az nem lehet képvisel . Ennek bizonyítására 30 napon
belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjér l szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba.

Ennek menetér l pontos felvilágosítást nyújtunk, kérem, igényeljék a hivatal dolgozóinak
segítségét.

Várnai Ildikó: Még lenne egy el terjesztésem. Amikor a Pásztói Kistérségi Többcélú Társulás
felbomlott és visszakerült az Önkormányzathoz a házi segítségnyújtás kötelez  feladatként,
akkor a testület úgy döntött, hogy a baptista szeretetszolgálatra bízza ezt a szolgáltatást. A
feladat ellátására szerz dést kötöttünk. Most megkeresett minket a baptista
szeretetszolgálattól és annyiban kívánják módosítani a szerz désüket, hogy jogosultak
legyenek térítési díj beszedésére. Nem azért, mert akarnak, hanem azért mert ezt rendelet írja
el . Err l majd egy szabályzatot készítnek, amiben meg lesz határozva, hogy kinek mennyit
kell fizetni.

Micsutka Attila: Mért kell megszavazni, amikor már szedik a pénzt az id sekt l?

Várnai Ildikó: Ezt a kérelmet nem most hozták, hanem már egy hónappal ezel tt. De mivel ez
egy él  szerz dés, ezért a polgármesterasszony úgy döntött, hogy a képvisel -testület
hozzájárulását kéri.

A képvisel -testület 7 igen  szavazattal egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete

118/2014.(X.17.) számú képvisel -testületi határozata:

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel  testülete, jelen határozatával engedélyezi a
baptista szeretetszolgálatnak, hogy beépítse a gondozotti díjat a szerz désébe.

Határid : azonnal Felel s: jegyz



Kómár Jánosné: Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy megköszönöm a részvételt és a
nyílt ülést bezárom. Közös munkánkhoz még egyszer sok sikert kívánok.


