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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula képvisel

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Ildikó körjegyz  és megbízottja,

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

A jegyz könyv vezetésére felkéri Várnai Ildikó körjegyz t. Javaslatot tesz a hitelesít k
személyére, Cselovszki László  és Kulikné Bányász Erzsébet képvisel k személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít k személyét 4 igen szavazattal
elfogadja.

A polgármester javaslatot tesz a napirendre a meghívóban szerepl knek megfelel en.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ 2013. évi költségvetés megtárgyalása



2./ Munkaügyi per, jogi képvisel  javaslata.

3./ Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása

4./ START Biogáz program

5./ Piactér végelszámolása

6./ Közös Hivatal felállítása

7./ Kormányhivatal észrevétele szemétszállítási díjrendelet visszavonása.

8./ Egyebek

Az írásos meghívóban szerepl  napirendeket még szeretném néhány dologgal kiegészíteni.

9./ A szociális, és gyermekétkeztetésre érkezett új árajánlat megtárgyalása.

10./ Szennyvíz beruházási Társulás hitelfelvétele

A napirendeket a kiegészítésekkel együtt a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

1./ 2013. évi költségvetés megtárgyalása

Kómár Jánosné: A költségvetésünk megtárgyalásához segítséget is hívtunk. Köszöntöm
Gyurika Valériát, az anyag készít jét. Amennyiben a kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés
merül fel, úgy reményeink szerint meg fogja tudni válaszolni.

A költségvetéshez kapcsolódóan még szeretném elmondani, hogy a Pásztói Többcélú
Kistérségi Társulás részér l érkezett egy olyan jelzés, miszerint Önkormányzatunktól,
kiegészít  támogatást kér a szociális étkeztetés, és házi segítségnyújtás feladatainak
ellátásához. Ez nagyon nagymérték . Én azt javaslom a képvisel -testületnek, hogy mivel a
gondozón  6 gondozottat gondoz, és így a bérét nem fedezi a feladatra kapott normatíva, tehát
2 alternatívát ajánljunk fel.

Amennyiben a testület erre felhatalmaz, akkor fogalmazok egy levelet, melyben leírom, hogy
március 1.-t l vagy még két f  gondozottat vállal a gondozón , vagy ha nem, akkor 6 órában
lássa el a munkát.

Amennyiben ezzel egyetértenek, úgy kérem kézfeltartással jelezzék

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

16/2013. (II.11.) számú határozat:  A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás kiegészít
hozzájárulás kérésének elutasítása



1./ Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Pásztói Többcélú
Kistérségi Társulás kiegészít  támogatás kérését a házi segítségnyújtási feladatok ellátásához
nem tudja támogatni.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa a döntésr l a Társulást, és
egyben fogalmazza meg a testület javaslatát, miszerint a jelenlegi gondozotti létszám 2 f vel
történ  emelésével, illetve ennek hiányában a gondozón  6 órában történ  foglalkoztatásával,
megoldhatóvá válna, hogy a gondozó bérének és járulékainak költsége a normatívából
fedezhet  legyen.

Felel s: polgármester      Határid : azonnal

Kómár Jánosné: Köszönöm, és akkor kérem, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat a
költségvetéssel kapcsolatban.

Kulikné Bányász Erzsébet: A háziorvossal kapcsolatos szakfeladatot nem lehet tervezni?

Kómár Jánosné: Még nem tudtuk tervezni, mert március 1.-t l lesz m ködési engedélye az
önkormányzatunknak. Mint Önök is tudják a vállalkozó háziorvos felmondta a megállapodást,
így kénytelenek leszünk ideiglenesen, helyettesítéssel megoldani. A helyettesítési
szerz déseket megkötöttük a két helyettesít  orvossal, Szabó doktor és Unger doktor fognak
itt dolgozni. Mivel nem el ször vagyunk, ilyen helyzetben ezért már ismerjük a
finanszírozásunkat, és nagy valószín séggel a finanszírozásból a háziorvosi szolgálat

ködtetése megoldható lesz, tehát nem növeli a hiányt.

A távozó doktorn  tegnap Szirákon volt, telefonon beszéltünk is, és azt mondta, hogy február
29.-én át tudja adni az eszközöket leltár szerint. Tehát megtörténik az átadás-átvétel.
Megállapodtunk abban is, hogy a meglév  közüzemi tartozásainak összegét kett  számlára
bontjuk, és ezek befizetésére kötelezettséget vállal.

A költségvetési táblákból látszik, hogy nincs benne költekezés, és ezzel együtt is 13 304.000.
forint hiányunk van. Igaz, a tavalyi évben ez 18 millió forint volt.

Haluska Imre: Jegyz  asszonyt kérdezem. Hiánnyal el lehet fogadni a költségvetést?

Várnai Ildikó: Röviden a válsz, nem. Ennek ellenére nem tudom a megoldást, hacsak
valamiféle önkormányzati ingatlan értékesítéséb l befolyó összeget nem állítjuk szembe a
hiánnyal. Nincs tudomásom arról, hogy volna ilyen értékesíthet  ingatlan.

Kómár Jánosné: Nincs ilyen, és ha volna, akkor sem lehetne értékesíteni, hacsak az
önkormányzat épületét nem adjuk el, és mi kiköltözünk az épület el tti közterületre. Mivel
hitelt nem vehetünk fel, eladni nem tudunk semmit, megtakarítást nem tudunk eszközölni,
mert nincs mib l, így nem látok más lehet séget, minthogy benne marad a hiány.

Várnai Ildikó: A szakfeladat sorokat nézve látszik, hogy az intézményi étkeztetésnél több
mint 2 millió forint a ráfizetés. Ez adódik abból, hogy az ingyenesen étkez kre kapott
támogatás évi 102 ezer forint, és ebb l szinte egyáltalán nem lehet megoldani, még úgy sem,
hogy vásároljuk az ebédet. Szirákon nincs olyan gyerek, aki fizet az étkezésért. Talán 2 olyan
van, aki 50%-os térítésköteles.



Kómár Jánosné: Az óvodai nevelés soron is hiány látszik, de az óvón k besorolási béréb l
adódik, meg abból, hogy sajátos nevelési igény  gyermekekre majd csak pótigényt tudunk
benyújtani, mert hiába tudjuk, hogy a gyerek SNI-s, amíg nincs meg a szakvélemény, addig
nem jár utána támogatás.

A közfoglalkoztatásra tervezett összeget nyugodtan kivehetjük, mert ha nem kapunk rá 100%
támogatást, akkor nem fogunk foglalkoztatni közmunkást, mert nincs mib l kiegészíteni a
bérét. Úgy gondolom, hogy a foglalkoztatás megoldása nem csak önkormányzati feladat.

Van még a civil szervezetek támogatása, ez nevezetesen a sportegyesület támogatását jelenti.
Az elnök Úr adott nekem egy költségvetést, amit mindannyian megkaptak. A tavaszi szezont
megoldották 250.000 forintból.

Szeretném megkérdezni, hogy a sportegyesület által beadott pályázat, hogy halad? Lesz-e
ebb l támogatási összeg.

Cselovszki László: Biztosat nem tudok, de elvben, ebben az évben már lehet. Természetesen
ez nem m ködésre, hanem fejlesztésre lesz felhasználható. Tehát nevezési díjat nem tud
bel le fizetni.

Kómár Jánosné: Ekkora hiány mellett, szerintem minimálisra kell csökkenteni a
támogatásokat. A sportot m ködtetni kell, mert jó, hogy van, de az el  évi támogatás
felhasználásának elszámolását megel en nem tudunk támogatást adni.

Kell újra támogatási megállapodást kötnünk, és abban szintén rögzíteni kell, az elszámolás, és
felhasználás rendjét. Már elmondtam az elnök Úrnak is, hogy kérem a 2012. évi támogatás
elszámolásáról szóló írásos beszámolóját, mert ezt eddig ne láttam. Természetesen írásban,
mert szóbeli beszámolót nem tudunk elfogadni. Ugyanis szóbeli beszámoló már egyszer volt,
de err l a jegyz könyvben annyi volt rögzítve , hogy a testület a beszámolót elfogadta.

Szerintem a költségvetésbe egyel re 250.000 forint,támogatást fogadjunk el, mert ebb l a
tavaszi szezont meg lehet csinálni, aztán majd újra tudjuk tárgyalni, hogy sikerül-e további
pénzekhez hozzájutnunk, valamiféle egyéb támogatásból, vagy állami forrásból.

Átmeneti segélyre 150.000 forintnál kevesebbet nem tudunk tervezni, és más soron sem látok
lehet séget a csökkentésre.

Még a vízellátásnál szerepel egy nagyon magas összeg, ami a renget közkúton keletkez
számlafizetési kötelezettségünkb l adódik. Ennek csökkentésére az a javaslatom, hogy végre
valamiféle hozzájárulást kellene fizettetni a közkútról vizet használóktól. Szerintem legalább
1000 forint havi hozzájárulást kellene kérni ingatlanonként. Meg kell nézni, hogy hol nincs
bekötve víz egyáltalán, és ezekt l a családoktól a lakásfenntartási támogatásból le kellene
vonni ezt a jelképes összeget.

Tehát nem tudom, hogy a fennmaradó hiánnyal mit kezdjünk. Van a költségvetési törvényben
egy halvány remény, ami talán az ÖNHIKI-t váltja fel, ez az önkormányzatok m ködésének
meg rzésére szolgáló támogatás. Nekem jobb nem jut eszembe.

Kulikné Bányász Erzsébet: Akkor én más lehet séget nem látok, mint hiánnyal elfogadni a
költségvetést.



Kómár Jánosné: Állítsuk szembe a hiánnyal az önkormányzatok m ködésének meg rzésére
szolgáló támogatást.

Gyurika Valéria: Nem vagyok biztos benne, hogy ezt megteheti az önkormányzat eredeti
el irányzatba.

Kómár Jánosné: Márpedig ezt tudjuk csak csinálni, más forrásunk nincs. Tervezzük be eredeti
ebben a formában.

Ha nincs más javaslat, vagy hozzászólás, akkor szerintem ebben a formában az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését elfogadhatjuk, azzal a kiegészítéssel, hogy közhasznú
foglalkoztatásra kiadást nem tervezünk.

Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete 4 igen szavazattal megalkotta az 1/2013
(II.11.) számú önkormányzati rendeletét Szirák Község Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésér l.

( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.)

Kómár Jánosné: Szeretném, ha visszatérnénk a közkutakkal kapcsolatos felvetésemre, hiszen
ha a testület támogatja, akkor ki kell egészítenünk a Szociális rendeletünket, miszerint a
lakásfenntartási támogatásból minden más közüzemi számla kifizetését megel en le kell
vonni ingatlanonként 1000 forint vízdíjat, azoktól a támogatásban részesül kt l, akiknél nincs
vezetékes, vagy más módon biztosított vízvételi lehet ség.

Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete 4 igen szavazattal megalkotta az

2 /2013 (II.11.) számú önkormányzati rendeletét Szirák Község Önkormányzatának
Szociális ellátások helyi szabályairól szóló  6/2011 (IX.16) rendeletének módosításáról.

( A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.)

2./Munkaügyi per, jogi képvisel  javaslata.

Kómár Jánosné: A 2012. decemberi ülésünkön Novák Lajos képvisel társunk, a közte, és az
önkormányzat között zajló munkaügyi perrel kapcsolatban egyezségi ajánlatot tett a testület
felé. Az akkori döntés értelmében a testület az önkormányzat jogi képviseletével megbízott
ügyvéd (Soltészné Dr. Nagy Katalin ) véleményének kikérését kérte.

Az írásban közölt jogi álláspont önök el tt van. Kérem ennek ismeretében hozzák meg
döntésüket az egyezségi ajánlattal kapcsolatban.

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

17/2013. (II.11.) számú határozat:  Novák Lajos munkaügyi perben tett egyezségi
ajánlatának megtárgyalásáról



1./ Szirák Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Novák Lajos
munkaügyi perében, a jogi képvisel  javaslata alapján, egyezséget kötni nem kíván.

Felhatalmazza a Polgármestert, illetve az Önkormányzat jogi képvisel jét a per folytatására.

Felel s: polgármester     Határid : értelem szerint

3./ Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása

 Kómár Jánosné: Az írásos el terjesztés önök el tt van, szerintem egyértelm , de ha van
kérdésük, javaslatuk azt tegyék meg.

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

18/2013. (II.11.) számú határozat:  Szirák Község Önkormányzatának közép és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervér l

1. Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja Szirák Község
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:

Középtávú vagyongazdálkodási terv:

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felel s módon,
rendeltetésszer en kell gazdálkodni.

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
els dlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos

ködtetése, értékének meg rzése, állagának védelme, értéknövel  használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, b vítés, felújítás) céljait a Képvisel -
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvet  rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának
célja a kötelez  és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

2. használatba adása, bérbeadása

3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása

1. Vagyon értékesítése



A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva,
nyilvános pályázati kiírás alapján, az 5/2012. (VI.15.) vagyonrendelet el írásai szerint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon
értékesítéséb l származó bevétel els sorban fejlesztési kiadások, valamint pályázati öner
fedezetéül szolgálhat, másodlagosan a meglév  önkormányzati vagyon állagmegóvási
munkáinak költségeit fedezheti.

2. Bérlet útján történ  hasznosítás

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása els sorban bérleti
szerz dés keretében teheti meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni
kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

3. Vállalkozás folytatásával történ  vagyonhasznosítás

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.

Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felel ssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, annak érdekében,
hogy a várható változások nyomon követhet ek legyenek.

f) Az önkormányzatnak a lehet ségekhez képest, el  kell segítenie a munkahelyteremt
vállalkozások létrejöttét, arra alkalmas bérlemények, esetlegesen területek biztosításával.

Hosszútávú vagyongazdálkodási terv:

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.

b) Az önkormányzatnál a vagyon meg rzésének els dlegessége elv érvényesül a hosszú távú
ködési stabilitás biztosítása érdekében.

c)   Az önkormányzat tulajdonában lév , épületek állagmegóvása, illetve pályázati forrásból
történ  felújítása, korszer sítése.

d) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az el írásoknak való megfelelés, az
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében korszer síteni kell.

e)  Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának növelése érdekében
valamennyi pályázati lehet séget ki kell használni.

f)   A vagyonhasznosítás során , a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett törekedni
kell arra, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen, hanem az a közösség szempontjából
fontosabb célok, beruházások fedezetéül szolgáljon.

2. A Képvisel -testület felkéri a polgármesterasszonyt, hogy gondoskodjon a
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.



Határid : folyamatos Felel s: polgármester

4./ START Biogáz program

Kómár Jánosné: Mindannyian tudják, hogy nyertes a pályázatunk. Azóta a kazán
megrendelésre került, és az el leget már kifizettük. Jöv  hét elején érkezik a csapat, akik ezt
be fogják szerelni. A gázkazán is a helyén marad.

Egy kicsi probléma azért adódott, hiszen ezt február 15-ig kellett volna beszerelni, és március
15-ig pénzügyi elszámolást készíteni. Mivel a kazán nem érkezett meg id ben, ezért kérelmet
nyújtottam be határid  módosításra. Az elszámolási határid  meghosszabbításához
hozzájárultak, az új határid  július 15.

Mivel más lehet ség nem volt, így utólag kérem a testület jóváhagyását a határid  módosítási
kérelemhez.

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

19/2013. (II.11.) számú határozat:  Szirák Község Önkormányzatának határid
módosítási kérelem benyújtására a Biogáz program elszámolási határidejér l

1. Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete hozzájárul, hogy a polgármester
elszámolási határid  módosítási kérelmet nyújtson be a START biogáz programhoz
kapcsolódóan.

Határid : folyamatos Felel s: polgármester

Kómár Jánosné: Még ehhez kapcsolódón szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a START
programok közül a mez gazdasági projekt teljes egészében elfogadásra, és támogatásra
került, de a többi projektet át kell dolgoznunk, mivel az illegális hulladéklerakók
felszámolására vonatkozó, valamint a mez gazdasági földutak rendbetételére vonatkozó
projektek id tartamát 11 hónapról 5 hónapra, és 8 órás foglalkoztatásról 6 órás
foglalkoztatásra kell módosítanunk.

5./ Piactér végelszámolása

Kómár Jánosné: Szeretném tájékoztatni a testületet tagjait, hogy a piactér átadás, és pénzügyi
elszámolás ellen rzése megtörtént. Az a ritka helyzet állt el , hogy még hiánypótlást sem
kértek. Minden dokumentumot, elszámolást, rendben találtak, és a kivitelezésben sem találtak
semmi eltérést.

Az ígéret szerint hamarosan átutalják a támogatás teljes összegét.

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



20/2013. (II.11.) számú határozat:  A polgármester beszámolója a piactér pályázat
elszámolásáról

1. Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja a polgármester
tájékoztatását a piactér beruházás elszámolásáról.

Határid : folyamatos

6./ Közös Hivatal felállítása

Kómár Jánosné: Úgy t nik, hogy most készült egy olyan költségvetési táblázat, melynek
személyi kiadásokat tartalmazó részét Szirák részér l már el lehet fogadni. A dologi
kiadásokat tartalmazó táblázatot én még magasnak tartom, de szerintem, ha ezt átdolgozzák,
akkor megszülethet a megállapodás. A dologi kiadások egyes sorait, felére vettem,
természetesen az üzemorvosi kiadásokat, a jogtár, és más szoftverek megvásárlási költségeit
elfogadom, de szerintem a dologi költségekben meg fogunk tudni egyezni, de ez a tábla most
nem elfogadható.

Várnai Ildikó: Már nagyon sok táblázat készült, ha ez a személyi jelleg  kiadásokat
tartalmazó tábla már megfelel , akkor a dologi kiadásokban egyezzen meg a 3 település
polgármestere, majd azt követ en lehet a megállapodást megszövegezni.

Kómár Jánosné: A 3 polgármester már sokszor tárgyalt, és mégis itt tartunk, ezért javaslom
egy közös testületi ülés összehívását, ahol mindenki jelen van, és akkor végleges és egyforma
döntést lehet hozni.

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

21/2013. (II.11.) számú határozat:  Közös Önkormányzati hivatal létrehozásáról

1. Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete kéri a 3 település együttes ülésének
összehívását, a közös hivatalra vonatkozó végleges költségvetés, és megállapodás
megtárgyalására, és elfogadására.

Határid : folyamatos Felel s: polgármester

7./ Kormányhivatal észrevétele szemétszállítási díjrendelet visszavonása



Kómár Jánosné: A levél önök el tt van, szerintem itt nincs mit mérlegelni. Az
Önkormányzatoknak 2013.január 1.-t l nincs ármegállapító jogköre a szemétszállítási díj
vonatkozásában, ezért a díjrendeletünket hatályon kívül kell helyeznünk.

Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete 4 igen szavazattal megalkotta az 3 /2013
(II.11.) számú önkormányzati rendeletét a 17 /2012. ( XII. 21.) számú a Hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításáról. szóló rendeletének hatályon kívül helyezésér l.

8./ Egyebek

Kómár Jánosné: A képvisel -testület döntött a mozgóárusok által fizetend  napi díjmérték
emelésér l. Nemrégiben ellen rzést tartottunk Micsutka Attila képvisel vel, és a
kenyérárusító arról tájékoztatott, hogy a díjemelésr l nem kapott semmiféle értesítést.

Várnai Ildikó: Valóban nem küldtünk értesítést, de azzal a problémával kellett
szembenéznünk, hogy a településen legalább 3-4 rendszeresen árusító mozgóárussal van
dolgunk. A kenyeres bejelentkezett a hivatalunknál, a többi  mozgóárus azonban nem.
Jelenleg próbáljuk megállapítani, hogy a többi árus, mint például a Purina táp, vagy a mozgó
hentesárus telephelyének, vagy központjának a címét kiderítsük, hiszen a rendelet módosítás
valamennyire vonatkozik.

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

22/2013. (II.11.) számú határozat:  Mozgóárusok értesítésér l

1. Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felkéri a jegyz t, hogy valamennyi
mozgóárusítást végz t értesítsen fizetési kötelezettségér l, melynek összege napi 3000 Ft/hó

Határid :azonnal Felel s: jegyz

Kómár Jánosné: El ttem van egy árajánlat, Molnár Lászlótól érkezett, és a gyermekmenü
árára 400 forintos ajánlatot tesz. Mint azt önök is tudják, jelenleg a  Sodexoval van
szerz désünk, k szállítanak ebédet a szociális étkezésben részesül k, és az óvodások
számára. Nekik 420 forintot fizetünk ebédenként. Ez az ajánlat olcsóbb, és érdemes
elgondolkodni rajta.

Mivel a gyermekétkeztetésre kapott normatíva messze nem fedezi a költségeket, én a magam
részér l javaslom, hogy válasszuk az olcsóbb megoldást.

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

23/2013. (II.11.) számú határozat:   étkezési szolgáltatási szerz dés



Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy döntött, a jelenleg érvényben lév
Sodexo Magyarország Kft.-vel megkötött étkezési szolgáltatási szerz dését 2013. március
31.-t l 2013. szeptember 01.-ig szünetelteti.

2013 év április 1. hatállyal új étkezési szolgáltatási szerz dést kíván megkötni „ Molnár
László, Laci bá konyhája Pásztó Piac Csarnok” szolgáltatóval.

Az új étkeztetési szolgáltatási szerz dés megkötésére 2013.április 1.-t l felhatalmazza a
polgármestert.

Határid : folyamatos Felel s: polgármester

Kómár Jánosné: A következ  témánk, megint a csatorna beruházás.

Sajnálatos módon a Viziközm  Társulat hitelkérelmét az OTP Bank felülvizsgálta, és az LTP
szerz dések jelenlegi befizetési arányszámai alapján csak 290. millió forint hitelt hajlandó
biztosítani.

Szerencsére találtunk lehet séget arra, hogy a társulat kölcsönt tudjon felvenni arra az
átmeneti id szakra amíg az EU öner  alapból sikerül a hiányzó összeget megkapni. A kölcsön
fedezete az EU Öner  alapból elnyert támogatás lesz, de így is szükség van a testület
felhatalmazására a kölcsön felvételéhez.

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

24/2013. (II.11.) számú határozat:  Társulati kölcsönfelvételéhez történ  hozzájárulás

  Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testülete megtárgyalta a Szirák és Térsége
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás szennyvízberuházás
megvalósításához szükséges hitel felvételével kapcsolatos el terjesztést és az alábbiakról
döntött:

1./ A „Héhalom agglomeráció - Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg, Kisbágyon
községek – szennyvízelvezetése és tisztítása” projekt megvalósításának finanszírozása
érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és
Üzemeltetési Önkormányzati Társulás a Régió Finansz Pénzügyi Zrt-t l 57.000.000 Ft azaz:
„ötvenhétmillió forint „ éven belüli hitel felvételére szerz dést kössön.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati társulás közgy lésén szavazatával
támogassa a hitelfelvételt.

3./ Az Önkormányzat Képvisel  Testülete tudomással bír arról, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0027 azonosító számú, 2.213.144.796.- Ft összköltség  projekthez hiányzó forrás
finanszírozására a Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás kölcsönszerz dést köt a Régió Finansz Pénzügyi Zrt-vel.

A kölcsönügylet mögé fedezetként az Önkormányzati Társulás által az EU Öner  Alapból
igényelhet  támogatás fog fedezetül szolgálni.



A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyz t, szükség szerint a
hitelszerz dés aláírására.

Felel s: polgármester, jegyz  Határid : 2013.02.25.

Kómár Jánosné Még egy kérdésben szeretném kérni a testület véleményét. A START
munkaprogram hamarosan indul. A foglalkoztatással kapcsolatban már nagyon sokan
megkerestek. Mindenkinek azt mondtam, hogy írják le, és adják be a hivatalban az ilyen
irányú kérelmüket. Arról, hogy kit lehet foglalkoztatni, tehát, hogy megfelel-e a foglalkoztatás
feltételeinek, nem az önkormányzat dönt, hanem a munkaügyi központ. Természetesen az
általuk rendelkezésre bocsátott listából nekünk lesz lehet ségünk választani.

Kérem a testület döntését arról, hogy kívánja-e eldönteni, hogy kik kerüljenek felvételre.

Lukács Gyula: Mindannyian megkaptuk a polgármesterasszony javaslatát, a magam részér l
egyetértek az abban foglaltakkal.

Kómár Jánosné: Ha több hozzászólás nincs, akkor úgy veszem, hogy a testület ebben a
kérdésben nem foglalt állást.

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester  megköszönte a részvételt, az ülést
bezárta.


