
JEGYZ KÖNYV

Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én
megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester

                        Baranyi Gusztáv képvisel

                        Cselovszki László képvisel

                        Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

                        Lukács Gyula képvisel

                        Novák Lajos képvisel

Távol maradt : Micsutka Attila képvisel

Kómár Jánosné polgármester köszönti a meghívottakat,és Dr. Pálinkás József aljegyz t, majd
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyz könyvvezet nek javasolja Mikus Kinga, jegyz i asszisztenst,míg jegyz könyv-
hitelesít knek Lukács Gyula és Novák Lajos képvisel ket, mely javaslatokat a Képvisel -
testület egyhangúlag elfogad.

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

Kómár Jánosné:

Kérem, hogy akinek a napirendek kiegészítésére van javaslata, az tegye meg.

Novák Lajos:

Szeretnék néhány kérdést feltenni a távozó aljegyz  Úrnak.

Kérem továbbá, hogy Bukta Antal Szirák Kossuth út 20.  szám alatti lakos problémáját ,
melyet szóban szeretnék ismertetni, az egyebek napirendi pont keretében tárgyaljuk meg.

A képvisel -testület az ülés napirendjét Novák Lajos képvisel  kiegészítéseivel együtt, 6 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadja az alábbiak szerint :

Napirendi pontok :

1. Megállapodás a közös hivatal m ködésér l

2. Esélyegyenl ségi terv felülvizsgálata, beszámoló elfogadása



3. Beszámoló a szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról

4. Egyebek

- Bukta Antal kérelme

- Novák Lajos észrevétele

Ezután áttérnek a napirendi pontok tárgyalásra

1. Megállapodás a közös hivatal m ködésér l

A polgármester ismerteti a megállapodás f bb pontjait.

Novák Lajos :

A jegyz nek és esetlegesen az aljegyz nek ki a munkáltatója?

Kómár Jánosné :

Egyidej leg a három a település polgármestere.

Novák Lajos :

Azt kérem, hogy a jegyz i asszisztens feladatai és a hatásköre kerüljön nyilvánosságra.

Kómár Jánosné :

Természetesen a jegyz  asszony elkészíti és nyilvánosságra hozzuk.

Ahhoz, hogy a megállapodás érvényre jusson, meg kell szüntetni a jelenlegi körjegyz séget,
illetve az Alapító okiratot el kell fogadni.

A Képvisel -testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a határozati javaslatot az alábbiak szerint
fogadja el :

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete 33/2013.(II.28) sz. határozata
Vanyarc-Szirák-Bér Községek  Körjegyz ségének Megsz ntet  Okiratáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Vanyarc-Szirák-Bér Községek
Körjegyz ségének Megszüntet  Okiratát, a tervezetben foglalt tartalommal változatlan
formában elfogadja.

2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyz t a Megszüntet  Okirat
aláírására.



Felel s : polgármester, körjegyz  Határid  : értelem szerint

( A Megszüntet  Okirat a jegyz könyv mellékletét képezi)

A Képvisel -testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadja el :

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 34/2013.(II.28) sz. határozata
Vanyarci Önkormányzat Közös Hivatalának Alapító Okiratáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Vanyarci Önkormányzat Közös
Hivatalának Alapító Okiratát, a tervezetben foglalt tartalommal változatlan formában
elfogadja.

2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyz t az Alapító Okirat
aláírására.

Felel s : polgármester, körjegyz  Határid  : 2013. március 01.

Kómár Jánosné :

Végre elkészült egy olyan költségvetési tábla, amelyet mindhárom település támogatni tud,
úgy a dologi és úgy a személyi kiadások tekintetében. Szirák Önkormányzata részére ez
havonta 1.220.000 Ft-os hozzájárulást jelent.

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

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 35/2013.(II.28) sz. határozata
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Közös Hivatal
költségvetését a tervezetben foglalt tartalommal, változatlan formában elfogadja.

Felel s : polgármester, körjegyz  Határid  : 2013. március 01.

Kómár Jánosné :

A Megszüntet  Okirat, az Alapító Okirat és költségvetés elfogadását követ en még a
Megállapodás elfogadása van hátra. Végre egy olyan szövegezés került elénk, amelyet
valamennyi Önkormányzat támogatni tud.

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

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 36/2013.(II.28) sz. határozata
Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatalának M ködésér l szóló  Megállapodásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Vanyarci Önkormányzat Közös
Hivatalának M ködésér l szóló Megállapodást, a tervezetben foglalt tartalommal változatlan
formában elfogadja.



2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyz t a Megállapodás
aláírására.

Felel s : polgármester, körjegyz  Határid  : 2013. március 01.

2.Esélyegyenl ségi terv felülvizsgálata, beszámoló elfogadása

Kómár Jánosné :

 Az esélyegyenl ségi terv aktualizálásra került, kérem a Képvisel -testületet megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek. Van-e módosítási javaslat?

Novák Lajos :

Szeretném, ha a  nagycsaládosokat is belevennénk.

Kulikné Bányász Erzsébet :

Akkor kerüljenek bele az egyedülállók és a gyermeküket egyedül nevel k is.

Cselovszki László:

Ha még b vítjük a felsorolást, akkor végül is mindenki mást is belevehetünk.

Kómár Jánosné :

Ha a testület egyetért akkor az I./11. pontként bekerülhet  a Nagycsaládosok, egyedülállók és
a gyermeküket egyedül nevel k munkához való jutásának segítése is.

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

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 37./2013.(II.28) sz. határozata Szirák
Község Önkormányzat Esélyegyenl ségi tervének elfogadásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete elfogadja Szirák Község Önkormányzat
módosításokkal kiegészített esélyegyenl ségi tervét.

Felel s : polgármester Határid  : azonal.

Kómár Jánosné:

Az esélyegyenl ségi tervben foglaltak alkalmazásáról, és az abban foglaltak teljesülésér l,
készítettünk egy rövid szöveges beszámolót. Kérem, hogy amennyiben nincs kérdés, vagy
hozzászólás, úgy fogadjuk el a beszámolót.

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



Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 38./2013.(II.28) sz. határozata Szirák
Község Önkormányzat Esélyegyenl ségi terv teljesülésér l szóló beszámoló

1./ Szirák Község Önkormányzat képvisel -testülete elfogadja Szirák Község Önkormányzat
Esélyegyenl ségi tervének teljesülésér l szóló beszámolót

Felel s : polgármester Határid  : azonnal.

3. Beszámoló a szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról

Kómár Jánosné :

Önök el tt van egy beszámoló a szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról. Ezenfelül az EU
Öner  Alapból kb.70 millió forintra számítunk, illetve a támogatási intenzitás növeléséb l
még kb. 100 millió forintra.

Novák Lajos :

Az érdekelne leginkább, hogy profitál ebb l a falu, mint gesztor település?

Kómár Jánosné :

A projekt vezet  helyi munkaer  foglalkoztatására kötelezte magát, így már lehet rajta
gondolkodni, hogy kiket lehetne foglalkoztatni.

Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás nincs, úgy kérem fogadjuák el
azt.

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

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 37/2013.(II.28) sz. határozata
Beszámoló a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a beszámolót az írásos
el terjesztésben foglaltak szerint,  a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról.

Felel s :polgármester Határid  : azonnal

Kómár Jánosné:

Átadom a szót Novák Lajos képvisel  társunknak, ismertesse észrevételeit, és mondja el
javaslatát.

Novák Lajos:

Két olyan ügyben szeretnék feltenni kérdéseket aljegyz  Úrnak amikben személy szerint is
érintett vagyok. Az egyik egy hatósági igazolás, a másik pedig képvisel társam édesanyjának
személyét érint  ügy.



Dr. Pálinkás József:

Ez egy testületi ülés, amennyiben képvisel  Úrnak hatósági ügyekben történ  döntéseimmel
van felvetése, úgy erre itt nem kívánok válaszolni.

Novák Lajos:

A válaszokat, akkor is várom felvetéseimre, tárgyalja a testület zárt ülésen, de ez nem
hatósági ügy, hanem hátrányos megkülönböztetés.

5. Bukta Antal kérelme

Novák Lajos :
Bukta Antal jelezte felém, hogy a nagy es s következtében a háza hátsó oldala kid lt és
szeretne az Önkormányzattól segítséget kérni, ami nem feltétlenül anyagi jelleg  segítség
lenne.
Kulikné Bányász Erzsébet :
Engem is megkeresett és nekem is elmondta, hogy nem pénzt kér.
Kómár Jánosné :
Akkor segítsünk, amikor lehet. Lajos magadra vállalod, hogy esetleg összeírod, hogy mire
van szüksége? Szerinted 5000 forintnak megfelel  anyag elegend  lenne?
Novák Lajos :

Rendben, van cementünk, ha jól emlékszem, akkor még van sóder is az Önkormányzatnak.

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

Szirák Község Önkormányzati Képvisel -testülete 38/2013.(II.28) sz. határozata Bukta
Antal kérelme

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5000 Ft-értékben építési anyag
átadásával nyújt  segítséget Bukta Antalnak megrongálódott háza javításához.

Felel s :polgármester Határid  :értelem szerint.

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

…………………………..                                                        ……………………………

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

………………………….                                                         …………………………….

Novák Lajos képvisel                                                                 Lukács Gyula képvisel


