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A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  jelen van.



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

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

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

A képvisel -testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

2./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és
Társulási Megállapodásának módosítása

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

4./ Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén

5./ Tájékoztatás a szociális t zifáról

6./ Tájékoztatás a szociális étkeztetésr l

7./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány által tervezett épület felújítása

8./ Egyebek

9./ Lakossági és egyéb kérelmek – Zárt ülés

1./ Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Kómár Jánosné :  A Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása szükséges, mert változtak a
jogszabályok, így a megállapodásban rögzített jogszabályi hivatkozások is módosításra kell,
hogy kerüljenek. Más változás a megállapodásban nincs.

Micsutka Attila : Én nem olvastam el a megállapodást, ezért nem tudom elfogadni.

A szavazás során 3 igen és 1 nem szavazat született. Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a
Képvisel -testület tagjaival, hogy társulási megállapodás létrehozása, illetve módosítása
esetén a szavazatok min sített többségével lehet határozatot hozni, ezért a Szirák és Térsége



Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával kapcsolatban nem született döntés.

A polgármester javasolja, hogy a Társulási Megállapodás módosítására a Képvisel -testület
utolsó napirendként térjen vissza, így a szünetben a módosítási javaslatot át tudják nézni. A
Képvisel -testület a javaslatot elfogadja.

2./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és
Társulási Megállapodásának módosítása

Kómár Jánosné : A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító
Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása is a jogszabályváltozások miatt
szükséges. Mindenkinek volt lehet sége átolvasni, mert a képvisel k megkapták
el terjesztésben a módosításokat.

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

134/2013. (VII.08.) számú határozat

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratáról és a
Társulási Megállapodásról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, mint a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata úgy határozott, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felülvizsgált Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az
el terjesztett formában elfogadja és a módosításokkal egyetért.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az alapdokumentumok aláírására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 Várnai Ildikó : Az írásbeli el terjesztést mindenki megkapta. Minden évben kötelez  egy
ilyen beszámolót készíteni. Gyakorlatilag a tavalyi évhez képest semmilyen változás nem
történt. A 2013. évr l már nem fogunk tudni beszámolót készíteni, mert ezeket a feladatokat
átvette a járás, január 1.-t l már nincs jegyz i hatáskör. Tavaly volt utoljára ellen rzés,
melynek f bb hiányossága a szakmai program jóváhagyásával kapcsolatos volt.

Micsutka Attila : Én nem fogadom el a beszámolót. A beszámoló helytelen, összevágott,
összecsapott. A másik problémám az, hogy nincs itt a családgondozó és nem tudok neki



kérdéseket feltenni. Nagyon kevés gyereket vettek védelembe, az iskola és a gyermekjóléti
szolgálat együttm ködésér l egy szó sincs írva, nincs feltüntetve sehol, hogy mennyien nem
járatják rendszeresen gyermeküket az iskoláéba. Szinte azt írja le, hogy minden rendben van a
putri közepén. Olvasom, hogy a szül i alkalmasság nagyon sok esetben megkérd jelezhet ,
de mégsem történt senkivel szemben sem intézkedés. Hathatós és szükséges intézkedés egy
esetben sem történt, vannak olyan gyerekek, akiknek a tartós nevelésbe vételét már
kezdeményezni kellett volna.

Várnai Ildikó : Azt el szeretném mondani, hogy magának a beszámolónak a formáját törvény
írja el . Azt, hogy ebb l mennyi a demográfia és milyen adatokat kell, hogy tartalmazzon arra
el írások vannak, hogy a szöveges beszámolót nem fogadja el azt el tudom fogadni. Igaza
van, hogy a családsegít nek itt kellene lenni, de ez sajnos most elmaradt.  A védelembe
vételr l elmondanám, hogy január 1.-t l nem rajtunk múlik, és nem ránk tartozik. Meg van
szabva, hogy egy gondozóra mennyi család jut, amennyiben ezt meghaladjuk, akkor b víteni
kell az alkalmazotti létszámot, amit ez a település nem tud kitermelni.

Micsutka Attila : Tudom, hogy törvény írja el  a beszámoló formáját, de tartalmilag akkor
sem jó. Véleményem szerint erre a munkára, amit végez még a 4 óra is sok. A jelz rendszer
kialakítása kötelessége lenne a családgondozónak, Szirákon ez nem m ködik. Sorolhatnám
még a problémákat onnan kezdve, hogy milyen körülmények között vannak gyerekek és nem
történik semmi. Én nem fogadom el ezt a beszámolót.

 Kómár Jánosné : Itt szakmai jelleg  problémáról van szó. A családgondozónak nem ez lenne
a feladata, amit csinál. A heti munkaidejének felében családokat kellene látogatni, de ennek
még a nyomai sincsenek, hogy ezt megcsinálja a családgondozó.

 Várnai Ildikó : Azt javaslom, hogy a következ  ülésre hívjuk meg a családgondozót és
ismertesse a testület az aggályait, így  is el fogja tudni mondani, hogy ezzel kapcsolatosan mi
a véleménye. Én nem vagyok a felettese, de a képvisel -testület igen. A beszámoló el írás,
ett l függetlenül el lehet fogadni, és a szakmai problémákat vele kell megbeszélni.

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

135/2013. (VII.08.) számú határozat

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, úgy döntött, hogy a beszámolót nem
fogadja el.

2./ A Képvisel -testület következ  ülésére a családgondozót meghívja, melyre új, részletes
beszámoló elkészítését kéri a feladatellátással kapcsolatban.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint



4./ Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén

Kómár Jánosné : Néhány mondatban szeretnék err l a projectr l tájékoztatást adni, mert nem
Szirák Önkormányzata az, aki ezt a pályázatot megnyerte, hanem a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulás. Megkezd dött a rekultiváció, melynek a nyomait láthatjuk.
Én jártam kint a területen és egy panaszt fogalmaztam meg. Két gép ott állt gazdátlanul és a
14 ember ott kotort a szemétben. Azt szeretném kérni a Képvisel -testülett l, hogy járuljon
hozzá, hogy a kivitelez höz levéllel forduljak, amiben azt kérjem, hogy a rekultiváció ideje
alatt zárja le a területet, hogy magánemberek ne járhassanak be, mert ez nem túl egészséges
dolog.

Baranyi Gusztáv : Én biztos vagyok abban, hogy fém hulladékot termelnek ki.

Micsutka Attila : Nem vagyunk tisztában azzal, hogy meddig tart egész pontosan a
szeméttelep.

Kómár Jánosné : Kérni fogom a pontos terület kit zését tanúsító vázrajzokat. Kártérítést
fogunk kérni, amib l a környez  gazdák igényeit és az Önkormányzat igényeit is kielégítjük,
mert ez tisztességtelen, amit m velnek.

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

136/2013. (VII.08.) számú határozat

Szilárdhulladék-lerakók rekultivációjáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, úgy határozott, panasszal fordul a
szilárdhulladék-lerakó rekultiváció kivitelez jéhez, melyben értesíti településen lév
szilárdhulladék-lerakó állapotáról és a rekultiváció milyenségér l, illetve kéri a pontos terület
kit zését tanúsító vázrajzokat.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a levél a megírására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

5./ Tájékoztatás a szociális t zifáról

  Kómár Jánosné : Sok-sok telefonálás után, kaptam egy e-mailt, melyben tájékoztat az Ipoly
Erd  Zrt., hogy a 21 m3 t zifa tartozásukat csak 2013. szeptember 30.-ra tudják legkorábban
teljesíteni, a leszállítást pedig október 30.-ig. Hetek óta azzal hitegetnek, hogy jöv  héten
hozzák a fát.



Kulikné Bányász Erzsébet : Nem volt egy megállapodásunk, amelyben rögzítve volt, hogy
legkés bb mikorra szállítják le?

Várnai Ildikó : Ezzel vigyázzunk, mert ez nem követelés, mert a Baptista szeretetszolgálat
részér l ez egy felajánlás.

Micsutka Attila : Kaptam egy írásbeli megkeresést, mely szerint aki nem kapta meg a fát, az
biztatási kár címen be fogja perelni az Önkormányzatot. Ugyanis ki lett értesítve, hogy
jogosult rá, de valami miatt k pont nem kaptak, bár nem értem, hogy mi alapján lett
eldöntve, hogy ki kap és ki nem kap. Ez már alapból megkülönböztetésnek számít. Az
Egyenl  Bánásmód Hatósághoz fog fordulni els  körben.

 Várnai Ildikó : Azt tudom mondani, hogy tényleg úgy kellett volna csinálni, hogy
mindenkinek kapnia kellett volna a fából, ha csak egy szálat kap mindenki, akkor is. Ennek is
ugyanaz lett a vége, mint az összes többinek: mindenki nagyon jót akar, aztán meg perben áll
az Önkormányzat. Meg kellene szokni azt, hogy vagy kap mindenki vagy senki.

Micsutka Attila : Én akkor is azt mondtam, hogy ne legyen fa. Egy butaság miatt most megint
az lesz, hogy Önnek, a Polgármesternek és a jegyz i asszisztensnek kell megválaszolnia
azokat a leveleket, amik arra vonatkozóan érkeznek majd, hogy meg kell magyarázni, hogy
miért nem kapott fát.

Várnai Ildikó : Legközelebb majd meggondolja a Képvisel -testület, hogy egyáltalán adjon e
valamit.

Kómár Jánosné : Azt gondolom, hogy a Baptista Szeretetszolgálat is jót akart azzal, hogy
kifizette a fát. Sajnálom, hogy 21 ember nem kapott bel le, de gondoskodom róla, hogy k is
megkapják. A jó szándékot nem lehet félreérteni, egyedül az erdészet felel ezért, mert nem
szállította le a fát. Könnyen lehet, hogy az Önkormányzat pedig az erdészetet fogja beperelni.
A biztatási kárról szóló perben nem vagyok hajlandó részt venni, ezt most le szeretném
szögezni.

Micsutka Attila : Nem most kell beperelni az erdészetet, hanem akkor kellett volna amikor
nem szállították le az összes megrendelt fát. Ha valaki vagy valakik olyan döntést hoznak,
hogy fát osztanak, akkor legyen mindennek felel se. Meg kell nézni, hogy ez kinek a
felel ssége. Itt senki nem foglalkozik a faluval. Nem kell mindig mindent adni, csak egyet, de
azt rendesen véghez kell vinni. Nincsenek hathatós intézkedések.

Haluska Imre : Ebb l le lehet vonni a tanulságot. Egy képvisel  segít megtámadni az
Önkormányzatot? Ez elég furcsa számomra és erkölcsi aggályaim vannak a dologgal
kapcsolatban.

Micsutka Attila : Elég szomorú, hogy még egy képvisel  sem tudja ezt elintézni, hogy kapjon
mindenki fát. Mint ember segítek ezeknek az embereknek és nem, mint képvisel . 176
emberb l valaki kiválasztott 21 embert, aki nem kapott semmit. Fel fogok lépni a jogsértés
ellen, ha az Önkormányzattal szemben is kell.

Kómár Jánosné : Igazad van. Nem tudom miért ez a 21 ember maradt ki és igaz az is, hogy
nem most kellene lépéseket tenni és az is igaz, hogy nem a képvisel nek kellett volna
els sorban fát kapni, hanem a rászorultabbnak. Az Önkormányzat érdekképviselete nem



megfelel , viszont néha a képvisel nek is oda kellene állni a saját önkormányzata mellé,
vállalnia kell, hogy döntéseket hozunk, amelyek néha jó döntések és néha rosszak.

Micsutka Attila : Még mindig azzal van problémám, hogy ha hozunk egy határozatot, akkor
az legyen betartva. Én szégyellem magam, mert ez egy bohóckodás, amit csinálunk. Nézzük
csak a hivatali rendet, vagy a ledolgozást, vagy akármit, semmi sincs úgy, ahogy döntöttünk
róla. Vegye tudomásul a jegyz  és a polgármester is, hogy itt az a rend, amit a Képvisel -
testület dönt.

6./ Tájékoztatás a szociális étkeztetésr l

Kómár Jánosné : Július 1.-t l átvette a szociális étkeztetést az Önkormányzat a Kistérségt l,
amivel nekem több problémám van. Az els  problémám az, hogy 24 f vel adtuk át az
étkeztetést és 12 f vel vettük vissza.

Várnai Ildikó : 24-el vettük vissza is, csak már félévr l beszélünk ezért 12-r l mondtak le. Az
eredmény szempontjából ugyanaz, mert nem a 24 f  támogatásának felét kapjuk, hanem 12 f
támogatásának egészét.

Kómár Jánosné : Erre a félévre 663.600 Ft támogatást fogunk kapni, az étkez k nagyjából
133.000 Ft-ot fizetnek be. Összesen, ha 6 órában foglalkoztatunk valakit, 116.000Ft-ot kell
ráfizetni az Önkormányzatnak havi szinten, ami éves szinten hatalmas összeg lesz, és ezt nem
is tudjuk kigazdálkodni sehogy sem.

Várnai Ildikó : Az állam nagyjából 55.000 Ft-ot ad egy f re támogatásként. Eddig a kistérség
foglalkoztatta a szociális gondozót. A házi segítségnyújtást a Baptista Szeretetszolgálat vette
át, erre a normatíva is lényegesen nagyobb, mint az étkeztetésre. A jogi helyzet jelenleg az,
hogy a szociális gondozó 6 órában itt van foglalkoztatva, mert áthelyezéssel szüntették meg a
munkaviszonyát. Jelenleg az Önkormányzat foglalkoztatja a gondozót. A m ködési engedély
feltétele az is, hogy olyan embert kell foglalkoztatni, akinek szakirányú végzettsége van.

Micsutka Attila : Jogilag nem nagyon értem, hogy helyezte át a kistérség az
Önkormányzathoz a munkavállalót. Nem dönthet arról, hogy mostantól nekünk kell fizetni
egy alkalmazottat.

Kómár Jánosné : Az lenne a legjobb, ha a Baptisták átvennék a szociális gondozót, mert neki
is van 4 gondozottja, illetve az  munkáját maximum 2 órában el tudja végezni. Lehetne kötni
egy keretszerz dést a Baptistákkal az ételkihordásra vonatkozóan.

Micsutka Attila : Kérni kell a Kormányhivataltól állásfoglalást, hogy hogyan bomlott fel a
kistérségi társulás és mondjon valamit arra vonatkozóan, hogyan lehet kivitelezni a
továbbiakban a szociális étkeztetést. Ha a kistérség jogutód nélkül sz nt meg, akkor a
szociális gondozó munkaviszonya is megsz nik, mert megsz nt a foglalkoztatója.

Várnai Ildikó : Az lenne a legcélszer bb, ha az óvodában dolgozók közül valaki rendelkezne
ilyen képesítéssel és beépítenénk a munkaköri leírásába ezt a feladatot. De a jelenlegi
szociális gondozó foglalkoztatásáról kellene most dönteni. Sajnos 4 óránál kevesebb
munkaviszonyban nem lehet foglalkoztatni.



Kómár Jánosné : Kötelez  feladatról van szó, amihez kell egy szakképzett gondozó.
Megkérdezzük az óvodában dolgozóktól, hogy van e valakinek ilyen képesítése, ha nincs
akkor, iskolázzunk be valakit, akit már egyébként is az Önkormányzat foglalkoztat.

Micsutka Attila : Fel kell menni Salgótarjánba és el kell mondani, hogy sajátságos helyzetben
van az Önkormányzatunk, mert nem tudjuk ellátni a kötelez  feladatunkat. Fizesse ki az
ezeket a költségeket az, aki ebbe a helyzetbe sodort minket. Az áthelyezést ne fogadjuk el. Ha
már minden kötél szakad, akkor inkább legyen neki július 01.-t l egy új, határozott idej
munkaszerz dése.

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

137/2013. (VII.08.) számú határozat

A szociális gondozó foglalkoztatásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy 2013. július 1.-t l
2013. augusztus 01.-ig Gáspár Józsefnét a szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladatok
ellátására 4 órában foglalkoztatja.

2./ Felkéri a jegyz t, hogy Gáspár Józsefnét értesítse arról, hogy a munkaviszonya nem
folytatólagos a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás megsz nését követ en.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Várnai Ildikó jegyz

Határid  : azonnal

7./ Szirák Polgárosodásáért Alapítvány által tervezett épület felújítása

 Dr. Lukács Noémi : Az Önkormányzat és a Szirák Polgárosodásáért Alapítvány között
létrejött együttm ködési megállapodás pontjai megvalósulóban vannak. A valamikori járási
börtön épülete teljesen tönkre fog menni, de tisztában vagyok vele, hogy van rá bontási
engedély. Az el  ülésen kértem, hogy erre az épületre az alapítvány elkészíthesse a
restaurálási tervet és szeretnénk, ha múzeum jelleggel m ködhetne a jöv ben. Szeretnénk egy
úgynevezett Thuróczy-cserépkályha kiállítást szervezni, amihez annyi segítséget szeretnénk
majd kérni, hogyha látogatók érkeznek hétköznap, akkor legyen egy ember, aki kinyitja az
épületet. A cél az lenne, hogy annak a szögletnek a pusztulását megakadályozzuk ezzel a
felújítással. Az épületet majd ingyen szeretnénk használni, hiszen felújítjuk, rendbe tartjuk.
Nem tudom megígérni, hogy megnyerjük a pályázatot, de mindent megteszünk ennek
érdekében. Külön csak erre az épületre vonatkozóan készítettünk egy együttm ködési
megállapodást és ehhez szeretném a Képvisel -testület hozzájárulását.

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



138/2013. (VII.08.) számú határozat

Szirák Polgárosodásáért Alapítvánnyal kötend  Együttm ködési Megállapodásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete támogatja a Szirák Polgárosodásáért
Alapítvány kezdeményezését.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az Együttm ködési Megállapodás aláírására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

8./ Egyebek

Katymári László : Már korábban megtörtént az Önkormányzat és a Veres Pál Polgári
Egyesület között az Együttm ködési Megállapodás megkötése. Ebben le van írva, hogy
többek között az áldozatsegítés is a feladatkörünkbe tartozik. Legalább 10-15 család van a
településen, akiknek a hozzátartozója börtönben van és ezeknek a családoknak szeretnénk
valamilyen formában segítséget nyújtani. Dr. Lukács Noémivel már konzultáltam és
szeretnénk közösen pályázatokat benyújtani. Jó lenne, ha a Képvisel -testület egy
keretösszeggel ellátná a családsegít t, hogy ha az áldozatnak segítségre van szüksége, akkor
azonnal el tudjon menni Salgótarjánba. Ezt az áldozatsegít  azonnal ki is fizeti, így megtérül
azonnal ez az összeg. Különböz  programokat is szeretnénk szervezni, amihez szükségünk
lenne helyiségre, hogy végre elkezdhessük a településen is a munkát.

Micsutka Attila : A terembérletért nálunk bérleti díjat szoktak fizetni. Önök ingyen vagy
pénzért kérik?

 Katymári László : Azokért a programokért, amelyeket igazából a falu lakosságáért
szervezünk, vagy különböz  délutáni programok megtartásáért nem szeretnénk fizetni, de
ezekre elegend  egy kisebb helyiség is. Azok a rendezvények, amelyekért nekünk is fizetnek,
nyilván azért mi is fizetünk, de azok valószín leg a nagyteremben kerülnének megrendezésre.

Kulikné Bányász Erzsébet : Részemr l rendben van és én minden esetben tájékoztatom a
Képvisel -testületet a rendezvényekr l. A délutáni programokra pedig rendelkezésre áll a
klub-helyiség.

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

139/2013. (VII.08.) számú határozat

Veres Pál Polgári Egyesület által használt terembérletekr l



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete támogatja a Veres Pál Polgári Egyesület
által megtartott délutáni programok megtartását.

2./ A M vel dési Házban termet biztosít a foglalkozásokra.

3./ Felkéri Kulikné Bányász Erzsébet képvisel t, hogy a rendezvények el tt tájékoztassa a
Képvisel -testületet, hogy a rendezvény megtartása el tt a terembérlet díjáról dönthessen.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester, Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Határid  : azonnal

Micsutka Attila : Augusztus 10.-én Nótaestet szervezünk a régi Egresi közösségnek. A Nóta
tv el adói fognak énekelni az id sebb korosztálynak, az elszármazott Egresieknek. ez egy
zártkör , családi rendezvény lesz és csak meghívóval rendelkez k jöhetnek el. Kb. 40 f
sziráki lakosú érdekelt lesz a meghívottak között. Szeretném, ha megvitatnánk a terembérlet
mértékét.

Baranyi Gusztáv : Gondolom igénybe veszik a kistermet és a nagytermet is. az a javaslatom,
hogy a kisteremért ne kérjünk bérleti díjat, a nagyteremért viszont kérjük a meghatározott
összeget.

A Képvisel -testület 3 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következ  határozatot hozta :

140/2013. (VII.08.) számú határozat

A Nótaest rendezvény terembérletér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a kisterem bérleti díját
elengedi.

2./ A nagyterem bérleti díját a Képvisel -testület az önkormányzati tulajdonban lév  lakások
és helyiségek bérletér l szóló 4/2005(III.22.) önkormányzati rendelet alapján 5000 Ft-ban
határozza meg.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : 2013. augusztus 10.

Kómár Jánosné : A sport egyesületnek is lesz egy záró rendezvénye ebben a hónapban. Azt
javaslom, hogy a terem bérleti díjának mértékét ugyanilyen formában határozzuk meg.

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



141/2013. (VII.08.) számú határozat

A Sport egyesület által szervezett rendezvény terembérletér l

 1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a kisterem bérleti
díját elengedi.

2./ A nagyterem bérleti díját a Képvisel -testület az önkormányzati tulajdonban lév  lakások
és helyiségek bérletér l szóló 4/2005(III.22.) önkormányzati rendelet alapján 5000 Ft-ban
határozza meg.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : 2013. július 31.

Kómár Jánosné : A testületi ülés elején nem sikerült szavazni Szirák és Térsége
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával kapcsolatban. Remélem mostanra sikerült elolvasni és újra
szavazásra bocsátom a kérdést.

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

142/2013. (VII.08.) számú határozat

A Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Szirák és Térsége
Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az el terjesztésben szerepl  formában elfogadja.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : azonnal

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



Szirák, 2013. július 08.


