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Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014.november 7. napján megtartott
nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László alpolgármester

Dudás Lászlóné képvisel

Dr. Lukács Noémi képvisel



Micsutka Attila András képvisel

Mikus János képvisel

Távol marad: 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 6 f  van jelen.

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

A jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

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./        Szociális Szövetkezet alapításának lehet sége.

2./        Képvisel -testület bizottságai

3./        A Képvisel -testület programjával kapcsolatos beszélgetés

1./        Szociális Szövetkezet alapításának lehet sége.

Kómár Jánosné: A szociális szövetkezet gondolata régóta foglalkoztat, ezért ezzel
kapcsolatosan vendégeket hívtam, akik segítségünkre lesznek abban, hogy milyen módon
lehet ilyen szövetkezeti formát létrehozni. Kérem a tisztelt vendégeket, hogy tájékoztassák a
képvisel ket arról, hogy hogyan induljunk el, milyen lehet ségek vannak, miért jó ez nekünk?

Vida-Sz cs János és Sz ke Sándor tájékoztatót tart a szociális szövetkezettel kapcsolatban.

Micsutka Attila András: Amit Önök elmondtak az sziráki viszonylatban nem jöhet létre ez a
rendszer nem fog eltartani 90 f t.

Vida-Sz cs János: Mi nem is mondtuk, hogy ez a szövetkezet elbír 90 f t. Amivel elindulhat
a szövetkezet 8 f . Ne gondolják, hogy egyr l a kett re ez a szövetkezet az egész település
számára munkát biztosít.

Micsutka Attila András: Nekünk nem az a célunk, hogy öt f nek adjunk munkát, így ez a
szövetkezet, így nem életképes, nem m köd , én nem is fogom megszavazni.

A mi célunk, hogy azt a 90 embert, aki hónapokon belül munkanélküli lesz beletudjuk rakni
egy szövetkezetbe. Ehhez a 90 emberhez pedig kell legalább 5 m szakvezet .



Kómár Jánosné: Nekünk els sorban egy szövetkezetet kellene létrehozni, amivel majd tudunk
pályázni, mert különben nem nagyon tudunk máshonnan pénzhez jutni, támogatást kapni.
Nem azzal kell kezdeni, hogy egyb l átteszünk ötven-száz közmunkást. Nekünk most azt kell
átgondolnunk, hogy milyen módon lehet megalapítani egy szövetkezetet, amivel majd id vel
több embernek munkát tudunk biztosítani.

Dr. Lukács Noémi: Én láttam a legsikeresebb szövetkezetet, ami Spanyolországban van. A
történetükhöz az is hozzátartozik, hogy az alapító tagok közül a dönt  többségüket kirúgták,
vagy önként távoztak, mert nem voltak képesek termelni, úgy hogy rentábilis legyen a
szövetkezet. Én úgy gondolom, hogy az alapításhoz és a m ködtetéshez is az alapvet  kérdés
egyfel l, hogy honnan szerzi az ember a pénzt és hogy, erre van-e állami támogatás?  A másik
aggasztó kérdés, hogy a nem kívánatos személyekt l nem fogunk tudni megszabadulni, mivel
a szövetkezetben mindenkinek azonos szavazati joga van.

Vida-Sz cs János: Nincs foglalkoztatási kötelezettség. A tagságát bármikor meglehet
sz ntetni.

Micsutka Attila András: Nem. Akkor sz ntethetjük meg a tagságát, ha kifizetjük a tagdíját. És
ahhoz, hogy valakit kizárjunk a szövetkezetb l, ahhoz külön gy lést kell tartani, és csak
min sített többség esetén lehet kizárni.

Vida-Sz cs János: Nem kell kirakni sem. Bent maradhat tagként, csak nem kap munkát, így
nem kell neki fizetni.

Novák Zoltán: Az el bb említette, hogy nem tartoznak a szövetkezeti tagok a Mt. Törvény
alá, és hogy még jelenlétit sem kell vezetni, akkor hogy lehet ezt kordában tartani, szerintem
így az egész ellen rizhetetlenné válik.

Sz ke Sándor: Mivel tagi jogviszonyban van, annyit dolgozik, amennyit akar.

Micsutka Attila András: Én a szociális szövetkezetet jónak tartom, de mint képvisel , nekem
az a feladatom, hogy a segélyezetteknek munkát biztosítsak, mert máshol úgysem kapnak
munkát.



Kómár Jánosné: Tudomásom szerint van olyan szociális szövetkezet, aki munkaer t tud
biztosítani.

Te megmondod, hogy van harminc embered, a foglalkoztatási szövetkezet felveszi a harminc
embert, akik fogják az utcát söpreni, a szemetet szedni, vagy parkot építeni. Ez a szövetkezet,
amit alapítani szeretnénk, nem erre való. Ez a szövetkezet arra való, hogy a meglév
gyógynövényb l, támogatással megpróbáljunk egy olyan szövetkezetet létrehozni, ami biztos
jövedelmet biztosít x számú ember számára, akár élete végéig.

Innen ki kell zárnunk azokat az embereket, akik a közmunkában, vagy bárhol nem állták meg
a helyüket.

Vida-Sz cs János: Nem hiába akarja megsz ntetni a kormány a közmunka programot.

Még el szeretném mondani, hogy elindult idén egy olyan pályázati terv, amiben összesen 148
szövetkezet vesz részt. Ez Brüsszeli forrásból 400 millió vissza nem térítend  támogatás, ami
olyan beruházásokra biztosít pénzt, amivel el tudnak indulni a szövetkezetek. Lehet az
napraforgó termesztés, hidegolaj sajtolás, füstölt áru, ásványvíz és még sorolhatnám.

Ebben a támogatásban kezd  szövetkezetek vehetnek részt. A támogatás feltétele, hogy
minimum öt évig kell m ködni a szövetkezetnek, a beruházás megvalósítása után.

Dr. Lukács Noémi: Ha nincs támogatás, és mondjuk holnap alakítunk egy szövetkezetet,
akkor azok akik dolgoznak mib l tudjuk fizetni?

Vida-Sz cs János: Minden olyan tevékenység behozható a szövetkezetbe, amiért egyébként
fizetnének.

Micsutka Attila András: Én nem látok ebben lehet séget.

Sz ke Sándor: Úgy látom, Ön egyb l nagyot akar, de erre nincs lehet ség, ezt szép lassan kell
felépíteni.



Micsutka Attila András: Nem akarok sokat, de hová tesszük a 160 segélyezettet?

 Kómár Jánosné: A 4 foglalkoztatási szövetkezetb l egy Balassagyarmaton van, akinek jelzed
az igényedet, hogy 20 sziráki embernek munkát tudnál biztosítani, például árkot kell tisztítani.
Ezt jelzed a foglalkoztatási szövetkezetnek és a 20 embert a szövetkezet fogja fölvenni,  lesz
a munkáltató, mi fogjuk mind Önkormányzat foglalkoztatni, mert itt van a munka.

Micsutka Attila András: Ennek nincs értelme.

Novák Zoltán: Ha a közfoglalkoztatás megsz nik, más irány nincs, csak a szociális
szövetkezet, mással nem fog tudni munkát biztosítani az Önkormányzat.

Kómár Jánosné: Addig kellene fölfejleszteni a szociális szövetkezetet, amíg van
közfoglalkoztatás, hogy ha megsz nik a közfoglalkoztatás, addigra legyen olyan a
szövetkezetünk, hogy elbírjon tartani akár 20-30 f t.

Vida-Sz cs János: Van az Önkormányzatnak földterülete?

Kómár Jánosné: Igen van zártkert.

Vida-Sz cs János: Van egy céggel szerz désünk, akik hosszútávra bérelnek földet
önkormányzatoktól, és azon a földterületen gyorsan növ  Oxyfát termesztenek. Az
önkormányzatoknak ezzel semmi dolguk nincs. A területért megkapják a bérleti díjat, plusz
kifizetik azoknak az embereknek a bérét, akik ezen a területen dolgoznak.

Dr. Lukács Noémi: Erre van egy kormányprogram is?

Micsutka Attila András: Igen van, a környezetvédelmi minisztérium támogatja.



Kómár Jánosné: Van még kérdés?

Ha nincs, akkor köszönjük a vendégeknek a tájékoztatást.

Vida-Sz cs János és Sz ke Sándor távoztak a képvisel -testületi ülésr l.

 Dr. Lukács Noémi: Most, akkor akarunk szövetkezetet, vagy nem. Ha igen, mi az irány?

Kómár Jánosné: Úgy gondolom más lehet ségünk nem lesz, mert a közfoglalkoztatást a
kormány meg fogja szüntetni. Jánossal mi már készítetünk is egy tervezetet a szövetkezetre,
ami a mez gazdaságot célozta meg lehet ségként.

Micsutka Attila András: Nekem ez a cég nem tetszett, nem voltak felkészültek. Szerintem
ezek piramisjátékot játszanak. Jelenleg én nemmel szavaznék. Szerintem a szociális
szövetkezet nem vinné el re az Önkormányzatot.

Dr. Lukács Noémi: Kérem a polgármesterasszony, hogy a következ  testületire terjessze el
az elképzeléseit.

Kómár Jánosné: A következ  testületi ülésre hozom a tervet, amit Jánossal összeraktunk.

Még annyit elszeretnék mondani, hogy a téli munkaprogram keretin belül 60 f t igényeltünk.
A program a legutolsó tájékoztatás szerint november 20. napjától jöv  év márciusáig fog
tartani. Ez a program 100%-ban támogatott.

2./        Képvisel -testület bizottságai

Kómár Jánosné: Következ  napirendi pont a bizottságok alakítása. Ehhez a jelenleg
érvényben lév  7/2011. (IX.16.)számú Szervezeti és M ködési Szabályzatunk módosítására
lesz szükség, hiszen jelenleg mindössze Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság szerepel a rendeletben



állandó bizottságként. Kérem javaslataikat, amennyiben újabb állandó bizottságokat is
szeretnének létrehozni.

Dr. Lukács Noémi: Te vagy a polgármester, te javasoljál bizottságokat.

Kómár Jánosné: Én Attila felvétésével egyetértve javasolnék olyan bizottságot, aki az
id sekkel foglalkozik.

Noémi felvetésével egyetértve javasolnék pályázat figyel , készít  bizottság alakítását.

Dr. Lukács Noémi: Javasoltam, hogy invesztáljunk be 5000 forintot, és kapjuk meg minden
héten az aktuális pályázati lehet ségeket.

Novák Zoltán: Azon vagyunk, már folyamatban van.

Dudás Lászlóné: Legyen szociális bizottság, hogy ne kelljen a testületiken foglalkozni a
segélyekkel.

Kómár Jánosné: Kérem a további javaslatokat.

Dr. Lukács Noémi: Én szeretném tudni, hogy mije van az Önkormányzatnak

Kómár Jánosné: Kérsz egy vagyonfelmérést az Önkormányzattól?

Dr. Lukács Noémi: Hogyha ilyen nincs, akkor igen. Mert szeretném azt tudni, hogy az
Önkormányzatnak, milyen földterületei, házai vagyona van.

Kómár Jánosné: Akkor, ha nincs más javaslat, összegezném az eddigieket.



A testület állandó bizottságok létrehozását javasolta, a következ k szerint.

Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság 5 f ,

Id sek érdekeinek megóvása Bizottság 5 f

Szociális Bizottság 5 f

Vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottság 3 f

Pályázat író és pályázat ellen rz  Bizottság 3 f

A bizottságok tagjainak több mint a felét önkormányzati képvisel k közül kell választani

Amennyiben Szociális Bizottságot is létrehozunk állandó bizottságként, úgy javaslom, hogy a
testület ruházza át azon hatáskörét a Szociális Bizottságra, miszerint 1 fokon a
segélykérelmek elbírálására a Szociális Bizottság legyen jogosult.

A bizottságok tagjainak névsorán javaslom az SZMSZ 1. számú függelékébe felsorolni.
Amennyiben ezzel egyetértenek, úgy kézfeltartással jelezzék.

Szirák Község Önkormányzatképvisel -testülete 6 igen szavazattal megalkotta az
11/2014.(XI.7.) rendeletét Szirák Község Önkormányzat Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 7/2011 (IX.16) számú rendeletének módosításáról.

(a rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi)



Micsutka Attila András: Én szívesen lennék az id sek bizottságának tagja.

Novák Zoltán: Hány éves kortól számít id snek az ember?

Micsutka Attila András: Szerintem 70 éves kortól. Ez a bizottság elvinne az id sek napi
program szervezését. Létrehozhatnánk egy alapítványt a Szirák Id seiért Alapítványt és akkor
1% felajánlásokból lehetne támogatni a nyugdíjasokat.

A pályázatíró bizottság feladatai közé én betenném feladatként a hírhozó újság szerkesztését,
amit kéthavonta kellene szerkeszteni.

Kómár Jánosné: Az id sek bizottságába én Micsutka Attilát javaslom.

Dr. Lukács Noémi: Én Kulikné Bányász Erzsébetet.

Micsutka Attila András: Én szeretném, ha Dudás Lászlóné és Mikus János benne lenne a
bizottságban.

Kómár Jánosné: Akkor a bels s tag Micsutka Attila, Dudás Lászlóné, Mikus János lenne.
Vállaljátok?

Micsutka Attila, Dudás Lászlóné, Mikus János

Igen.

A Képvisel -testület 5 igen  1 tartózkodásszavazattal a következ  határozatot hozta:

120/2014.(XI.7) számú határozattal



1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek érdekeinek megóvására
létrehozott bizottság tagjának megválasztja Dudás Lászlónét (Szirák, Rákóczi út 29.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

A Képvisel -testület 5 igen  1 tartózkodásszavazattal a következ  határozatot hozta:

121/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek érdekeinek megóvására
létrehozott bizottság tagjának megválasztja Micsutka Attila Andrást (Szirák, Micsutka tanya
18/5.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

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

122/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek érdekeinek megóvására
létrehozott bizottság tagjának megválasztja Mikus Jánost (Szirák, Rózsa út 10.)



2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

Határid : azonnal Felel s: polgármester

Kómár Jánosné: Kérem, válasszunk küls s tagokat is.

Noémi már javasolta Kulikné Bányász Erzsébetet. Még valaki?

Micsutka Attila András: Legyen több küls s tag. Király Katalint akarom az egyiknek

Dudás Lászlóné: Lehetne a másik a Szlobodnyik Lajosné.

Dr. Lukács Noémi: Hány embert akartok ebben a bizottságba?

Dudás Lászlóné: Kett  kell, csak többet is megkérdezünk.

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

123/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek érdekeinek megóvására
létrehozott bizottság küls s tagjának megválasztja

Király Katalin (Szirák, Dózsa György út 28.)



Kulikné Bányász Erzsébet (Szirák, Teleki út 6.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tagok nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

Kómár Jánosné: A pályázati bizottságban én Dr. Lukács Noémit és Cselovszki Lászlót
javasolnám.

Dr. Lukács Noémi. Én örömmel vállalom.

Kómár Jánosné: Szeretnétek még tagot ebbe a bizottságba?

Dr. Lukács Noémi: Küls s tagnak javasolnám Kulikné Bányász Erzsébetet.

Kómár Jánosné: Akkor a bels s tag Dr. Lukács Noémi és Cselovszki László lenne.

Vállaljátok?

Dr. Lukács Noémi, Cselovszki László:

Igen.

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



124/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Pályázatíró és pályázat ellen rz
bizottság tagjának megválasztja Dr. Lukács Noémit (Szirák, H sök tere 2.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

Határid : azonnal Felel s: polgármester

A Képvisel -testület 5 igen  1 tartózkodásszavazattal a következ  határozatot hozta:

125/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Pályázatíró és pályázat ellen rz
bizottság tagjának megválasztja Cselovszki Lászlót (Szirák,Jókai út 14.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

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

126/2014.(XI.7) számú határozattal



1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Pályázatíró és pályázat ellen rz
bizottság küls s tagjának megválasztja Kulikné Bányász Erzsébetet (Szirák, Teleki út 6.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

Határid : azonnal Felel s: polgármester

Kómár Jánosné: Megkérem Noémit, hogy kérdezze meg Kuliknét, hogy vállalja-e a bizottsági
tagságot.

Dr. Lukács Noémi: Természetesen tájékoztatom.

Kómár Jánosné: Szociális bizottság tagjaira kérek javaslatokat.

Dudás Lászlóné: Én Novák Lajost javaslom.

Kómár Jánosné: Én Dudás Lászlónéra gondoltam.

Kérek javaslatot küls s tagokra.

Dudás Lászlóné: Legyen benne Mikus János, küls s tagra pedig

Pogány Jen nére gondoltam

Novák Zoltán: Úgy is benne van a Roma nemzetiség  önkormányzatba.



Kómár Jánosné: Kell még egy küls s tag.

Dr. Lukács Noémi: Én az óvodából javasolnék valakit.

Micsutka Attilla András: Legyen Ivett.

Kómár Jánosné: Kérem, szavazzunk!

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

127/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Bizottság tagjának
megválasztja Dudás Lászlónét (Szirák, Rákóczi út 29.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

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

128/2014.(XI.7) számú határozattal



1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Bizottság tagjának
megválasztja Mikus Jánost (Szirák, Rózsa út 10.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal Felel s: polgármester

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

129/2014.(XI.7) számú határozattal

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Bizottság tagjának
megválasztja Novák Lajost (Szirák, Kossuth út 24.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tag nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

Határid : azonnal Felel s: polgármester

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

130/2014.(XI.7) számú határozattal



1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szociális Bizottság küls s tagjainak
megválasztja Kollárné Kovács Ivettet (Szirák, Pet fi út 17.) és Pogány Jen nét (Szirák, Jókai
út 13.)

2./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy a választott
bizottsági tagok nevét vegye fel az SZMSZ 1. számú függelékébe.

 Határid : azonnal  Felel s: polgármester

3./        A Képvisel -testület programjával kapcsolatos beszélgetés

Kómár Jánosné: Az el  testületi ülésen feladatot kaptam, és el is készítettem a 2015. évi
munkatervet. Minden évben készült munkaterv, de azt mindig decemberben fogadtuk el,
viszont most elkészítettem a jöv  évi munkatervet. Ebben benne vannak a kötelez  feladatok,
ami a képvisel -testület számára kötelez .

 Dr. Lukács Noémi: Most, hogy készen lett a buszmegálló, szeretném, ha lenne kitéve
menetrend is.

 Kómár Jánosné: Egyetlen fontos dolgunk van még az id sek napjának a szervezése, és a
dátum kit zése.

Kómár Jánosné: Az én javaslatom december 6. napja.

Micsutka Attila András: Kinek mi az elképzelése?

Novák Zoltán: Mennyi pénz van erre?

Kómár Jánosné: Kétszázezer forint körül lehet gondolkodni.

Micsutka Attila András: Én megcsinálom százezer forintból.

Kómár Jánosné: M sort és az étkezést is?

Micsutka Attila András: Mindent.

A másik 100.000.-ft-t különítsük el arra, hogy csináljunk ünnepi kivilágítást a f útra.

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

131/2014.(XI.7) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Id sek-napi rendezvényre 100.000.-
forintot biztosít. A rendezvény lebonyolításáért Micsutka Attila András felel.



Felel s: Micsutka Attila András

Határid : Azonnal

Kómár Jánosné: És akkor Micsutka Attila javaslatára a másik százezer forintot karácsonyi
díszkivilágításra fordítjuk.

Micsutka Attilla András: De ne csak abból álljon az egész, hogy a piactérre kitesszük a
Betlehemet.

Novák Zoltán: A fényeket ki intézi?

Micsutka Attila András: A pályázati bizottság elvállalja a szobornál lev  feny fa kidíszítését,
az Önkormányzat oldja meg a Hivatal küls  részének kivilágítását. A százezer megvan arra,
hogy a Pet fi út szakaszán keresztbe ég sort rakjunk fel.

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

132/2014.(XI.7) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete akként dönt, hogy a Pet fi út központi
szakaszára karácsonyi díszkivilágítást vesz 100.000.forint értékben

 Felel s: Kómár Jánosné Határid : Azonnal

 Kómár Jánosné: Az 5 éves programban szeretném, ha a f utca képe rendez dne.

 Micsutka Attila András: Az alatt mit értesz, hogy f utca kép rendezés? Azt, hogy
összeszedeted a szemetet?

Dr. Lukács Noémi: Remélem, a régi iskola letakarítására gondol, az ÁFÉSZ épületének
vízelvezetése, H sök tere rendbetétele, és így tovább.

A f utcába én bele értem a M vel dési házat is, az egy értékes épület.

Kómár Jánosné: Óvodai nevelés fejlesztése, gondolok itt olyanra, hogy

állandó logopédus gyógytornász foglalkoztatása fejleszt , nevel  eszközök vásárlása

különböz  oktatási programok szervezése

Dr. Lukács Noémi: Az óvodában van jelenleg nem roma származású gyerek?

Kómár Jánosné: Nincs.

Kómár Jánosné:  Terveink között szerepel még a munkahely teremtés fejlesztése.

 Id sekkel kapcsolatban jelz rendszer kialakítása.



Dr. Lukács Noémi: Én javasolnám, hogy az id sek részére számítógépes tanfolyamok
indítása, hogy legalább Skype-olni tudjanak. A M vel dési házban vannak számítógépek, és
ott Skype-olhatnának, hiszen annyi szül nek vannak távol a gyerekeik.

Kómár Jánosné: Terveink között szerepel még a rend rs kialakítása.

Dudás Lászlóné: Olyan pályázat nincs, ahol gépjárm  vásárlására adnak támogatást?

Kómár Jánosné: Ha lesz olyan pályázat, akkor biztosan be fogjuk nyújtani, de eddig csak
1000 f  alatti települések számára volt kiírva ilyen pályázat.

Kómár Jánosné: Támogathatnánk hagyomány rz  klubok megalakítását.

És kérem a képvisel ket, hogy határozzuk meg azokat a rendezvényeket, amit tényleg minden
évben meg szeretnének rendezni. Az id sek napja az már hagyomány, úgyhogy az mindenféle
képen kell csinálni.

 Cselovszki László: A karácsonyi délutánt is sokan látogatták, úgyhogy szerintem az is
legyen.

Dr. Lukács Noémi: Én szeretném, ha lenne falunap is.

Kómár Jánosné: Gyermeknap?

Dr. Lukács Noémi:  Gyermeknapot csinálja az iskola meg az óvoda.

Dudás Lászlóné: Sport az nem lesz?

Micsutka Attila András: A falunap szerintem veszélyes.

Kómár Jánosné: Ki kell a területr l tiltani a szeszesitalt, a másik, hogy esti buli nem lehet,
mert ez itt nem m ködik.

Dudás Lászlóné: Az a kérésem, hogy ez tényleg falunap legyen ne romanap.

Emlékeztek a Nótár Mary amikor itt volt, milyen kulturáltan tudtak együtt szórakozni a
magyarok és a romák?

Novák Zoltán:  A magyarságot kell megmozgatni, mivel a cigány úgy is megy.

Dr. Lukács Noémi: Teljes mértékben egyet értek Önnel.

Novák Zoltán: Régen nagyon jó falunapok voltak Szirákon, nem szabad engedni, hogy
néhány bajkever  miatt a falu többi lakosa szenvedjen.

Kómár Jánosné: Igen a 2007,2008,2009-es falunap nagyon jól sikerült. A 2010-es évben volt
a verekedés.

Dudás Lászlóné: Ha nem fog össze a falu, akkor semmi nem lesz.



Kómár Jánosné: Jó akkor lesz falunap is.

Ide írtam még a tervek közé a Kertész és a Csurgó út aszfaltozását.

Dudás Lászlóné: El ttünk feltöltötték az árkot földdel a Pentások, azt mondták, hogy oda
játszótér lesz építve.

Kómár Jánosné: Nem tervezünk oda játszóteret, az a terület be lesz parkosítva.

Dudás Lászlóné: Az a baj, hogy a vízelvezet  részt is feltöltötték.

Kómár Jánosné: Akkor, majd ki fogják szedni.

 Micsutka Attila András: Én azt akarom mondani, hogy kellene egy piacrendet alkotni, mert a
„Buga Zoli” kiakasztja a falra a portékáját. Meg kocsival ne álljon fel.

 Kómár Jánosné: Fogjuk tájékoztatni, az árusokat a piactér megfelel  használatáról.

 Kómár Jánosné: Az ötéves tervet az elmondottak alapján tervezem, tervezzük.

 Remélem sikeresen fogunk dolgozni az öt év alatt.

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


