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Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Micsutka Attila képvisel

Bagi Melinda el adó

Bohár Magdolna ügyintéz

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Novák Zoltán el adó

Haluska Imre bizottsági tag

Távol maradt : Lukács Gyula alpolgármester



                           Cselovszki László képvisel

Tanácskozási joggal jelen van: Várnai Ildikó jegyz .

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 5 f  jelen van.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít k személyére, Micsutka Attila és Novák Lajos képvisel k személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít k személyét 5 igen szavazattal
elfogadja.

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

Micsutka Attila :

Napirend el tti javaslatom lenne a hivatali ügyintézéssel és a hivatali renddel kapcsolatban,
illetve az Egyebek pontnál szeretnék még észrevételt tenni.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ Hivatali ügyintézés és hivatali rend

2./ START munkaprogram – villanyszerelési munka

3./ Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

4./ Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme

5./ Egyebek

       - Micsutka Attila észrevétele

       - Rendkívüli segély iránti kérelmek – zárt ülés

       - Lakossági kérelmek – zárt ülés

1./ Hivatali ügyintézés és hivatali rend

Micsutka Attila:



Úgy emlékszem, hogy a Képvisel -testület hozott egy határozatot, amely szerint
ügyfélszolgálatot fog létesíteni a gördülékenyebb munkavégzés érdekében és az
ügyfélszolgálat abból fog állni, hogy meghatározott helyen, meghatározott köztisztvisel
ügyfélfogadást tart. Ennek ellenére az elmúlt két hétben személyesen is tapasztaltam, hogy
ebbe a hivatalba bárki bejön, bárki kimegy, zavarja az ügyfélfogadást; a mosdóban, a
konyhában illetéktelen emberek vannak, így dolgozni nem lehet. A közfoglalkoztatottak a
folyosón gyülekeznek. Jegyz asszonytól és a polgármestert l szeretném megkérdezni, hogy
véleményük szerint mi lehet a probléma.

Várnai Ildikó :

Arra, hogy a közfoglalkoztatottak miért a folyosón gyülekeznek, sajnos nem tudok válaszolni.
A Képvisel -testület határozata szerint az ajtónak zárva kellene lennie.

Micsutka Attila :

Én szívesen összeülök a Képvisel -testülettel egy Jobbik Magyarországért Mozgalom
kérelme miatt is, de lassan úgy érzem, hogy a testület hiába hoz határozatokat, ha ezek
nincsenek sem betartva, sem betartatva.

Várnai Ildikó :

Igaza van, valóban mostanában nagyobb forgalom az átlagosnál, az ajtó sincs mindig bezárva.
Az is hozzátartozik viszont, hogy a járási ügysegéd elég szabadon értelmezi az
ügyfélfogadást, mert a pénzügyi irodán keresztül többször áthozza az ügyfelet a
köztisztvisel höz.

Micsutka Attila :

Ez igazából nem az én problémám, Önöknek nehezebb így dolgozni. Amennyiben úgy ítéli
meg, hogy a tisztvisel  hibázik akkor t kell felel sségre vonni, vagy egy olyan rendszabályt
kialakítani, amely egy normális munkakörnyezetet eredményez. Azt javaslom, hogy minden
köztisztvisel nek legyen külön kulcsa a hátsó ajtóhoz és ha azt mindenki bezárja maga után,
akkor valószín leg senki nem fog bejönni.

Kómár Jánosné :

Az ügyfélfogadó helyiség kialakítása nagyon jó ötlet volt, viszont oda kell vinni a
nyomtatványokat, mert amint a tisztvisel  kilép az ajtón az ügyfelek maguktól bejönnek. A
megoldás szerintem az lenne, ha a tisztvisel  bezárná az ajtót, ha valamiért be kell mennie az
irodába. A közfoglalkoztatottak azért várakoznak itt a folyosón, mert sajnos az Oktatási
Központban jelenleg nincsen f tés, de valóban k mindenkit beengednek, aki kopog az ajtón.

Novák Zoltán :

Amikor létrehoztuk az ügyfélfogadót, akkor minden jól m ködött, senki nem zavarta a
hivatali munkát. Most, hogy a közfoglalkoztatottak itt vannak, azóta borult fel a rend.

Novák Lajos :



Ha vannak közfoglalkoztatottak, akkor legyen egy vezet jük és probléma esetén k
feleljenek. Nem is csodálkozom, hogy bejönnek az ügyfélfogadón keresztül az ügyfelek, mert
látják, hogy bent van 20 ember a hivatalba és úgy gondolják akkor már k is bejöhetnek. Az
egész önkormányzat nem jól m ködik, hozunk egy határozatot és nem úgy jut el a
köztisztvisel höz, ahogyan az valóban történt.

Micsutka Attila :

Hoztunk egy határozatot, hogy nincs bejárás a hivatalba. Holnaptól a START-osok nem
jöhetnek be, kint várakoznak. Én nem fogom leengedni a 10 embert, ha kell az utcán íratom
meg velük a dolgozatot, amennyiben mégis valaki bejön, akkor hazaküldöm és igazolatlan
hiányzónak fogom beírni. A másik csoportnak viszont nincsen vezet je és már látom el re,
hogy itt fognak a faluban meg a hivatalban szédelegni, mert nincs aki felügyelje ket. Így
felesleges ez az egész START munkaprogram.

Kómár Jánosné :

Ennek a Képvisel -testületnek, ha jól emlékszem voltak célkit zései, amely között az is
szerepelt, hogy megpróbál munkát teremteni. Április 2-án újabb csapat lesz felvéve, akik
között már lesz olyan ember, akit meg tudunk bízni azzal, hogy felügyelje a munkásokat és
rendet tud majd tenni közöttük. A legnagyobb gond az, hogy az id járás miatt nem tudunk
érdemi munkát adni nekik egyenl re.

Novák Lajos :

Azt gondolom, ha a munkások kikerülnek az önkormányzat épületéb l, akkor nem lesz
probléma. Az ügyfélfogadó iroda helyett, elég lenne egy ablak is és akkor senki nem tud
bejönni, így megoldódna az ügyfélfogadón keresztüli átjárás is.

Várnai Ildikó :

Ha az ügyfélszolgálaton lév  ügyintéz  mindig bezárja maga mögött az ajtót amikor kimegy,
akkor valamilyen fegyelmet sikerülne elérnünk.

Novák Zoltán :

A szociális gondozó is felborítja a rendet, mert itt veszi át az ebédet, itt vannak lepakolva az
ételhordók és  is ki-be járkál.

Várnai Ildikó :

Ebben az épületben történik a 4 f s apparátus munkája, a szociális ebéd kiosztása, a
családgondozó és a falugazdász is itt tart ügyfélfogadást, illetve a START munkaprogramban
résztvev k oktatása is. Így fizikai képtelenség rendet tartani. Kérem a képvisel k segítségét,
hogy az ebéd kiosztás kerüljön el innen, illetve a családsegít nek és a falugazdásznak is
keressünk másik irodát, így az ajtót is zárva lehet tartani.

Micsutka Attila :



Az a javaslatom, hogy az óvoda önkormányzati fenntartású, f zés nem folyik ott, ezért a
szociális gondozó vonuljon fel oda, ezáltal felszabadul az a helyiség amiben az ételhordókat
és az egyéb dolgait tárolta és költözzön át oda a családsegít , a falugazdász és a járási
ügysegéd. A köztisztvisel  tartsa zárva a pénzügyes iroda ajtaját, ha kimegy az
ügyfélfogadóból. A START-osok els  csoportja felmegy a 3-as lakásba, a másik csoport
pedig a régi Rend rség épületébe.

Kómár Jánosné :

Akkor legyen egy határozat a szociális ételkiosztó helyiségr l és a legyen a hivatali rendr l is
külön egy határozat.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a következ  határozatot hozta:

62/2013.(III.27) számú határozat

A szociális ételkiosztó helyiségr l

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az ételkiosztó
helyiséget a Pet fi út 31. szám alatt megszünteti és áthelyezi a Napköziotthonos Óvoda Szirák
Róth Johanna 1. szám alá.

2./ A Szociális gondozó a gondozottaknál végzi gondozói tevékenységét.

Felel s : Kómár Jánosné, Mikus Kinga  Határid  : 2013. április 02.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a következ  határozatot hozta:

63/2013. (III.27.) számú határozat

A hivatali rendr l és a hivatali ügyintézésr l

1./ Szirák Község Képvisel -testülete a hivatali rendr l és a hivatali ügyintézésr l az alábbiak
szerint határozott :

a.) A START munkaprogramban résztvev k els  csoportja a Pet fi út 31. szám alatti Oktatási
Központban, a második csoport pedig a Pet fi út 82.szám alatti épületben folytatja
tevékenységét.

b.) A gyermek- és családsegít , a falugazdász és a járási ügysegéd külön álló irodában
folytatja az ügyfélfogadást.

c.) Az ügyfélfogadási id t közzé kell tenni az ügyfélváró helyiségben, a hirdet táblán, Szirák
Község honlapján.



d.) A köztisztvisel  az ügyfélfogadási id t köteles betartani, a hivatal épületébe csak az
ügyfélfogadó irodába engedhet be ügyfelet.

Felel s: Kómár Jánosné, Mikus Kinga  Határid : 2013. április 2.

Kómár Jánosné :

A START munkaprogramban résztvev k számát figyelembe véve, nagyon nehezen vagy
egyáltalán nem sikerül munkát adni azoknak, akik valamilyen szabálysértést szeretnének
kiváltani közérdek  munkával.

Micsutka Attila :

Úgy gondolom, hogy a falu normális többségi lakosságának az az érdeke, hogy megfelel
közbiztonságban tudjanak élni és létezni. Javaslom, hogy az olyan személyeket, akik büntetés
végrehajtó intézet elkerülése érdekében az irányba menekülnek, hogy egy ellen rizetlen,
rendszertelen, nem ledolgozó közmunkával próbálják a felel sséget elterhelni, annak ez a
Képvisel -testület esélyt ne adjon. Itt a többségnek kell dönteni, a többségnek meg az a
véleménye, hogy az ilyen emberre nem kíváncsi senki ebben a faluban.

Várnai Ildikó :

Már úgy történik ez az egész, hogy a munkaügyi központban kell jelentkezni, és k közvetítik
ki ide. Ha a testület úgy dönt, hogy nem tud munkát biztosítani nekik, akkor semmilyen

ncselekmény elkövet t nem fogad a jöv ben.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a következ  határozatot hozta:

64/2013. (III.27.) számú határozat

A közérdek  munkáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem tud munkát biztosítani 2013. április
01. napjától azoknak az embereknek, akik szabálysértési bírság, vagy szabálysértési helyszíni
bírság, vagy közigazgatási bírság helyébe lép , közérdek  munkával szeretnék kiváltani.

2./ A 2013. április 01. napjáig folyamatban lév  közérdek  munkák még Szirák Község
Önkormányzatánál befejezhet k.

Felel s : Mikus Kinga Határid  : 2013. április 01.

A hivatali apparátus tagjai elhagyják a Képvisel -testületi ülést.

2. START munkaprogram – villanyszerelési munka

Kómár Jánosné :



Illés Lajos vállalkozótól árajánlatot kértem, mely tartalmazza az érintésvédelmi vizsgálati
jegyz könyvet, a programban szerepl  minden munkát és a programban szerepl  támogatást
sem haladja meg. Kérem a Képvisel -testületet, hogy az ajánlatot fogadja el és hatalmazzon
fel a szerz dés aláírására.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal, a következ  határozatot hozta:

65/2013. (III.27.) számú határozat

A START munkaprogramhoz tartozó villanyszerelési munkáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a villanyszerelési munkálatok
ajánlatát

2./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a villanyszereléssel kapcsolatos szerz dést aláírja.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

3. Beszámoló a testületi határozatok végrehajtásáról

Kómár Jánosné :

Dr. Dezsényi Emese azt kérte, hogy a Képvisel -testület bontsa fel vele a háziorvosi
szerz dést 2013. február 28.-i hatállyal. Mint tudjuk egy nagyobb tartozással hagyta el a falut,
de vállalja, hogy a tartozását rendezi, amelyb l már 100.600 Ft-ot át is utalt az Önkormányzat
számlájára. Azt kéri, hogy két nyomtatót itt hagyott és ezt a Képvisel -testület számolja bele
az adósságba. Felszólító levelet már küldtem, melyben közöltem részletesen a tartozásait és
most erre várom a választ. Azt gondolom, hogy a két nyomtató értékét, számla ellenében,
levonhatnánk a tartozásból.

Micsutka Attila :

Én régebben megkérdeztem, hogy fogjuk elengedni a doktorn t 600.000 Ft-os tartozással. Azt
a választ kaptam, hogy igaz, hogy a doktorn  már februárban nem lesz, de amikor az
egészségügyi finanszírozást megkapjuk, abból levonjuk a tartozást. Most akkor a doktorn
felvette az OEP pénzt és a tartozást nem kifizetve távozott?

Kómár Jánosné :

Az orvosi szolgálatnak el finanszírozása van, tehát amit az OEP-t l kaptunk az nem a
doktorn é, hanem az önkormányzaté, ezért abból nem tudtuk levonni a tartozást. szintén
megmondva, én akkor szembesültem a tartozással, amikor a Képvisel -testület arra utasította
a jegyz t, hogy gy jtse össze a tartozásokat.

Várnai Ildikó :

Én is rosszul tudtam, mert azt gondoltam, hogy utófinanszírozású az OEP támogatás.



Micsutka Attila :

A Képvisel -testület félre lett tájékoztatva. Én azért engedtem el a doktorn t, mert az
elmondottak szerint a pénzhez hozzájutottunk volna. Azt mondom, jöjjön el, vigye el
nyomtatóit, ellene pedig fizetési meghagyást kell beadni. A polgármesternek nem kell ezzel
foglalkozni, mert már egyszer írt egy levelet, de válasz nem érkezett rá, az adósságot be kell
hajtani bírósági úton.

Cselovszki László képvisel  megérkezett az ülésre.

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

66/2013. (III.27.) számú határozat

Dezsényi Emese kérelme

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elutasítja Dezsényi Emese kérelmét.

2./ A orvosi rendel ben hagyott nyomtatókra a Képvisel -testület nem tart igényt, így nem áll
módjában a tartozásból levonni azok árát sem.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : azonnal

Kómár Jánosné :

A fogorvos azzal a kéréssel fordult a Képvisel testülethez, hogy a havi 50.000 Ft közüzemi
díjhoz való hozzájárulás helyett, fizesse az Önkormányzat a közüzemi díjakat. Ennek a
Képvisel -testület helyt adott, viszont ha a számlák összege meghaladja a támogatás összegét,
akkor azt ki kell számlázni. Jelenleg a február hónapról tudok beszámolni, ahol a közüzemi
díjak összege nem haladta meg az 50.000 Ft-ot.

Herczeg Vilmosné kérelemmel fordult a Képvisel -testület felé, hogy szeretné megvásárolni a
Pet fi út 29. szám alatti ingatlant. A Képvisel -testület úgy döntött, hogy az értékbecslést
követ en dönt arról, hogy kívánja e értékesíteni vagy sem. Piskóthy jegyz  úr rosszul
készítette el a határozatot, ami javítva lett, de sajnos még így sem tudok a kérelemre
érdemben válaszolni, mert nem készült el a jegyz könyv. Kérem, hogy szavazzunk arról,
hogy kívánja értékesíteni vagy sem az ingatlant.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

67/2013. (III.27.) számú határozat

Pet fi út 29. szám alatti ingatlan értékesítésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Pet fi út 29.
szám alatti ingatlant az értékbecslést követ en sem kívánja értékesíteni.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : azonnal

Kómár Jánosné :



Az egyik pályázathoz szükség van egy ingatlanra, ahol az úgynevezett Csillagház
létrejöhetne. A Pet fi út 29. szám alatti ingatlan a legmegfelel bb erre a célra.

A Képvisel -testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

68/2013. (III.27.) számú határozat

a „Csillagház”-ról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Pet fi út 29.
szám alatti ingatlant – Csillagház-ként -  a pályázathoz kijelöli.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné :

Novák Zoltán a Mátra út 10. szám alatti ingatlan kijelölését kérte – szolgálati lakásként - a
szennyvízberuházás befejezése után, viszont addig a Pet fi út 31. szám alatti II. lakást kéri.
Az Országos Roma Önkormányzatnak 2 lakásra bérl kijelölési jogot biztosítottunk, azonban
nem jelöltük ki a két lakást, így Novák Zoltánnak sem tudunk addig válaszolni.

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

69/2013. (III.27.) számú határozat

ORÖ bérl kijelölési jogáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Pet fi út 35.
szám alatti ingatlanra az Országos Roma Önkormányzatnak bérl kijelölési jogot biztosít 1
tanévre.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

A Képvisel -testület 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

70/2013. (III.27.) számú határozat

ORÖ bérl kijelölési jogáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák Pet fi út 31.
szám alatti I. lakásra az Országos Roma Önkormányzatnak bérl kijelölési jogot biztosít 1
tanévre.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné :

Két pedagógus bérleti szerz dését 30 napos felmondási id vel felmondtam, de a kilakoltatást
nem kezdtük meg, mert közben a Képvisel -testület kijelölési jogot adott az ORÖ-nak 1
tanévre. Most a két lakást kijelöltük, így majd az ORÖ elrendezi a pedagógusai elhelyezését.



Micsutka Attila :

Szerintem nem jól van így a bérleti díj. Meg kell vizsgálni, hogy szolgálati lakásról beszélünk
e, vagy bérlakásról.

Várnai Ildikó :

A következ  testületi ülésre a rendeletet és mellékleteit is a Képvisel -testület rendelkezésére
bocsátjuk és az alapján lehet javaslatot tenni az új négyzetméter díjakra.

Micsutka Attila :

Kérem az ingatlanok címe mellett feltüntetni, hogy bér-, vagy szolgálati lakásról van szó.

Kómár Jánosné :

A következ  beszámoló a szociális és gyermekétkeztetés. A Sodexo-val szüneteltetjük a
szerz dést, az új szállítóval folyamatban van a szerz dés megkötése. A vezet  óvón  kérése
az, hogy a tízórait és az uzsonnát is kérjük a vállalkozótól. Azt javaslom, hogy ajánljunk fel
havi 100.000 Ft-ot erre a célra a vállalkozónak, de ha nem fogadja el, akkor minden maradjon
a régiben. A kenyeret például ugyanúgy sziráki vállalkozótól vásárolná meg.

Novák Lajos :

Nem igazán értem, hogy miért lenne jobb nekünk így. Mindent ugyanonnan veszünk meg
ahonnan eddig, csak most nem mi, hanem a vállalkozó.

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

71/2013. (III.27.) számú határozat

Szociális és gyermekétkeztetésr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a vezet  óvón
kérését elutasítja és nem kéri a tízórai és az uzsonna beszerzését „Lacibá’ konyhája”-tól.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : azonnal

Kómár Jánosné :

Szeretném még elmondani, hogy az Esélyegyenl ségi terv módosításra került a Képvisel -
testület javaslatai szerint. Végül kigy jtöttem, hogy ebben az évben kik kaptak a Képvisel -
testülett l rendkívüli segélyt, amit a mellékelt el terjesztésen név, illetve összeg szerint
feltüntettem.

Kérem a Képvisel -testületet, hogy a beszámolómat fogadja el.

A Képvisel -testület 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta:

72/2013. (III.27.) számú határozat



A 2013.évben hozott határozatokról szóló beszámolóról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
2013. évben hozott intézkedést igényl  határozatokról.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : ---

4./ Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme

Kómár Jánosné :

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmet nyújtott be, melyben Trianoni emlékm
közterületen való elhelyezéséhez a testület hozzájárulását kéri. Igazából a kopjafa környékére
gondoltak, de más helyszínt is el tudnak fogadni.

Micsutka Attila :

Ha egy szál virágot helyeznek ki a faluban, én annak is örülök, de nem tudom, hogy a falu
lakosságából milyen érzéseket váltana ki, ha a Jobbik állítana emlékm vet Szirákon. Nem
tudok állást foglalni a témában.

Novák Lajos :

Szerintem nincs ezzel semmi probléma. De azzal szerintem legyünk tisztában, hogy
valószín leg lesz itt koszorúzás, majd megemlékezés és nem csak a falu lakossága vesz majd
részt ezen.

Haluska Imre :

Valamilyen kompromisszumos megoldást kellene találni. Tisztázni kell, hogy mit tartalmaz
az emlékm , mert ha bármilyen politikai szándékot akar kifejezni, akkor az igazából nekem
sem tetszik. Ha le lehet redukálni azt, hogy ne a Jobbik legyen a középpontban, hanem
valóban a Trianon, az viszont egy jó kezdeményezés lenne.

Kómár Jánosné :

Gondolod, hogy le lehet redukálni? Én nagyon örülök annak, hogy eddig a bels
problémáinkat meg tudtuk oldani saját berkeken belül és nem kellett küls  segítséget kérni.

Cselovszki László :

Szerintem felesleges mögöttes tartalmat keresni a dologban, már csak azért is, mert ezt egy
helyi ember, egy helyi szervezet kéri és tisztában vannak vele, hogy bármilyen megmozdulás
a falu többségi lakosából mit váltana ki.

Kulikné Bányász Erzsébet :



A napokban Jobbikos fórumot fognak tartani a M vel dési Házban és a kérdéseket fel lehetne
ott tenni. Én személy szerint a kopjafa környékén nem tudom elképzelni ezt az emlékm vet.

Novák Lajos :

És mégis milyen kérdéseket fogunk feltenni? Olyan dologról beszélünk, aminek nincs értelme
és még meg sem történt. Ha ilyen mélységig belemegyünk a dologba, akkor elindítunk egy
lavinát. Azt mondom, jelöljünk ki egy helyet az emlékm  felállítására.

A Képvisel -testület 4 igen és 2 nem szavazattal a következ  határozatot hozta:

73/2013. (III.27.) számú határozat

Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a Jobbik
Magyarországért Mozgalom-nak, hogy a Trianoni emlékm vet Szirák közterületén
elhelyezzen.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

Kómár Jánosné :

El kell dönteni, hogy a település melyik részén helyezzék el az emlékm vet.

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

74/2013. (III.27.) számú határozat

Trianoni emlékm  elhelyezésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a Trianoni
emlékm vet a vásártér területén helyezheti el a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

2./ Az emlékm  felállítását megel en, a pontos hely meghatározásánál a Képvisel -
testülettel és/vagy a polgármesterrel való el zetes egyeztetés szükséges.

Felel s : Kómár Jánosné Határid  : értelem szerint

5./ Egyebek

Micsutka Attila :

A III.-as lakásban Madari Gyula leszereltette a gázórát és ez akadályoztatja a START
munkaprogramban résztvev k oktatását, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a
jegyz asszonyt, hogy hol tart ez a dolog, történt e már ügyintézés, hogy esetleg új óra
kerüljön fel. Illetve szeretnék egy beszámolót arról, hogy Madari Gyula lakbértartozása hogy
áll.



Várnai Ildikó :

A gázóra igénylése már folyamatban van, tehát ez hamarosan megoldódik. Madari úrral
beszéltem telefonon is, illetve e-mailt is írtam a lakbértartozása miatt, de nem zárkózik el a
tartozás rendezését l, csak az adósság mértékével van problémája. Felszólítás nem ment még
neki, de kiküldjük akkor azt is.

Micsutka Attila :

A többi bérl  fizeti rendesen a lakbért?

Várnai Ildikó :

Hónapról-hónapra nyilvántartjuk az összes lakbértartozást, de folyamatosan érkeznek be
elmaradások. Akinek több havi elmaradása van, vagy a meglév  hátralékra részletfizetési
megállapodása van és ennek ellenére sem fizeti, annak is megy a felszólítás.

Micsutka Attila :

Akinek van részletfizetési engedménye és még így sem fizet rendszeresen, annak azonnali
behajtást kezdeményezzen a jegyz  és már ezentúl ne legyen részletfizetési lehet ség.

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

75/2013. (III.27.) számú határozat

A lakbértartozásokról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a fennálló
lakbértartozások kerüljenek azonnali behajtásra.

2./ A befizetett törleszt  részlet elmaradása esetén, a tartozás egy összegben esedékessé válik.
Az eljárás megindításáról a jegyz  gondoskodik.

Felel s : jegyz  Határid  : azonnal

Micsutka Attila :

A START programnak nincsen gyakorlati oktatója, vagyis oktató van, csak szerz dése nincs.
A gyakorlati oktató önszorgalomból járt már a tavalyi és az idei évben is, de már két hete nem
volt a szerz dés hiánya miatt. Attól félek, hogy a gyakorlati oktató és oktatás hiány miatt ki
fogunk esni a START munkaprogramból. Arra kérem a jegyz asszonyt, hogy írjon a TÜR-
nek egy levelet, amelyben tájékoztatja ket arról, hogy ha bármilyen probléma felmerül a
programmal kapcsolatban, akkor az Önkormányzat helytállásra kötelezi a TÜR-t.

Kómár Jánosné :

Én már megírtam a levelet és az készen áll a feladásra. A kapcsolattartónkkal folyamatosan
beszélek, de igazából csak hiteget. Elküldöm a levelet nem csak a TÜR-nek, hanem a
Minisztériumnak is.



Micsutka Attila :

A START - osoktól tudom, hogy a Krakovszkynénál van egy szieszta kályha. Így hogy nincs
tés az Oktató Központ - ban, nem lehetne visszakérni és beállítani oda?

Novák Lajos :

Beszéltem ma vele és azt mondta, hogy ha szükségünk van rá, akkor visszaszolgáltatja az
Önkormányzatnak, de úgy gondolom, hogy téli szezon van és kilakoltatni sem lehet senkit,
úgy a kályhát se vegyük el t le. Van az Önkormányzatnak egy másik szieszta kályhája is,
vigyék fel azt a START-osoknak.

Micsutka Attila :

Akkor légy szíves vegyetek bele egy gázpalackot és vitessétek fel a III. lakásba.

Kómár Jánosné :

Rendben van, holnap felvisszük a másik kályhát az Oktatási Központ-ba.

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

Szirák, 2013. március 27.

 Kmf.

…………………………………………………
……………………………………………………

Kómár Jánosné polgármester                                                Mikus Kinga jegyz i asszisztens

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

Micsutka Attila képvisel                                                         Novák Lajos  képvisel


