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JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. június hó 07. napján megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula képvisel

Micsutka Attila képvisel

Novák Lajos képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Távol maradt :

Cselovszki László képvisel

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 6 f  jelen van.

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



A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít k személyét 6 igen szavazattal
elfogadja.

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontra a meghívóban szerepl knek megfelel en:

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

1./ Sport egyesület továbbm ködése

Cselovszki László megérkezik az ülésre.

1./ Sport egyesület továbbm ködése

Novák Lajos : Azért kértem a polgármester asszonyt, hogy összehívja a Képvisel -testületi
ülést, mert a Szirák FC megnyert a bajnokságot, így lehet sége van a ranglétrán való
feljebbjutáshoz, illetve a csapat egy magasabb osztályba való sorolására. Mindezekhez
viszont anyagi támogatásra van szükség, amit az Önkormányzat költségvetéséb l kellene
finanszírozni. A kérdés tehát az, hogy folytassa a m ködését az egyesület, vagy fejezze be.

Kómár Jánosné : Szeretnék még egyszer gratulálni az eredményhez. Kit ztetek magatok elé
egy célt, amit sikerült megvalósítani. Sajnos azzal a szomorú ténnyel viszont, hogy az
Önkormányzatunk rendkívül rossz anyagi helyzetben van, azzal tisztában kell lenni. Ebben a
hónapban úgy állunk, hogy kifizetjük a segélyeket, szociális támogatásokat és a
munkabéreket, viszont az egyéb közüzemi számlák kifizetésére már nem jut pénz. Én örülnék
a legjobban, ha lenne pénzünk arra, hogy támogassuk a focistákat, de jelen pillanatban erre
nem látok esélyt.

Novák Lajos : Nagyjából 400-450 ezer forintra lenne szükségünk még akkor is ha
ugyanebben a kategóriában maradunk, ebb l 150-200 ezer forintot az elkövetkez  2 hétben
kellene kifizetni a különböz  orvosi és bírói költségekre.

Haluska Imre : Nincs lehet ség arra, hogy valaki szponzoráljon benneteket és így el tudnátok
indulni a következ  szezonban?

Novák Lajos : Úgy, hogy semmilyen öner vel nem rendelkezünk, így nem áll szóba velünk
senki.

Baranyi Gusztáv : Még a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is tartozik az Önkormányzat
pénzzel, amit megítélt neki és már régen ki kellett volna fizetni. Ha még meg is szavazza a
testület hogy támogatja, akkor sem lesz pénze kifizetni az egyesületnek ezt a pénzt.

Micsutka Attila : Tudjuk, hogy nincs pénzünk, akkor minek szavaznánk meg a támogatást?
Azt mondjuk, hogy támogatjuk, utána meg nem adunk egy fillért sem? Számomra ez nem
kérdés. Én nem támogatom, mert nincs mib l.

Kómár Jánosné : Kérem a Képvisel -testületet, hogy figyelemmel az elmondottakra
szavazzon a Sport egyesület jöv jér l.



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

132/2013. (VI.27.) számú határozat

A Sport egyesület m ködésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák FC
Sportegyesületet 400.000 Ft-tal támogatja a 2013. évi szi szezonban.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

Baranyi Gusztáv : Szeretnék arról érdekl dni, hogy a diákmunkára hogyan van lehet ség az
Önkormányzatnál? Tudomásom szerint az állam valamennyi összeggel támogatja a
diákmunkásokat, tehermentesítve a munkáltatót a járulék fizetés alól.

 Mikus Kinga : Úgy tudom, hogy nem tehermentesíti teljes egészében, de valóban kb.
100.000Ft összeggel támogatja a munkáltatót, vagyis ennyit szán egy f  foglalkoztatására,
melyb l ki kell gazdálkodni a munkabért, annak járulékait, munkaruhát, stb.

Baranyi Gusztáv : Megkérlek, hogy nézz utána pontosan, hogyan m ködik és szerintem, ha
nem kerül semmibe az Önkormányzatnak, akkor érdemes élni a lehet séggel.

A Képvisel -testület 4 igen, 3 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta :

133/2013. (VI.27.) számú határozat

A diákmunkáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy amennyiben az
Önkormányzatnak semmilyen kiadásába nem kerül a diákok alkalmazása, úgy igényt tart a
diákmunkára.

2./ Felkéri a jegyz i asszisztenst, hogy az alkalmazás anyagi és tárgyi feltételeir l a
Munkaügyi Központtól információt kérjen.

Felel s : Mikus Kinga jegyz i asszisztens

Határid  : értelem szerint

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



Szirák, 2013. június 27.


