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Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Lukács Gyula alpolgármester

Tanácskozási joggal részt vesz : Várnai Ildikó jegyz

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

A meghívottak részér l a jelenléti íven szerepl knek megfelel en.

Távol maradt :

Micsutka Attila képvisel

                        Novák Lajos képvisel

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  személyére, Cselovszki László képvisel  személyében.

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

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en
a kiegészítésekkel együtt.

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

1./ Téli munkaprogram pályázat

2./ Ebrendésszel való megállapodás megtárgyalása

3./ Háziorvos beszámolója a 2012. évi munkájáról

4./ Tájékoztatás az „Összefogás az áldozatokért” cím  projektr l

5./ Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájával való együttm ködés

6./ Rendeletmódosítás

7./ Egyebek

- Bursa Hungarica

- Szociális tüzifa

- Rama reggeli csomag pályázat

- Rendeletalkotás

8./ Lakossági és egyéb kérelmek – Zárt ülés

1./ Téli munkaprogram pályázat

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a téli közmunkaprogram feladatainak indoklását az
írásos el terjesztésnek megfelel en.

Kómár Jánosné : Szeretném elmondani, hogy a téli közmunkaprogram 100%-ban támogatott a
munkabér és annak járulékai terén, illetve a munkabér és járulékainak 20%-a fordítható tárgyi
eszközre, de beruházásra és m ködésre sajnos nem. A munkabér és költségei 52.351.793 Ft,
így eszközökre 9.102.420 Ft támogatást kérünk. A munkaprogram 6 órában fognak dolgozni,
6 hónapig.



Kulikné Bányász Erzsébet : Itt mindenki benne van a létszámban, de mi van azokkal, akik
nem vállalják? És a képzések milyen képzések lesznek?

Kómár Jánosné : Az FHT-ban részesül knek a munkát kötelez  elvállalni, aki visszautasítja,
annak megsz nik a támogatása. Rengeteg képzés közül lehet választani. Els sorban az
Országos Roma Önkormányzat javaslatát vettem figyelembe, mint pl. alapkompetencia
fejlesztés kell azoknak, akiknek nincs meg a 6. osztályuk. Akiknek meg van, azoknak 7.
osztályos felzárkóztató kell, mert ezeket az embereket fejleszteni kell. Ezenkívül
hulladékválogató és feldolgozó, házi betegápoló, motorf rész kezel , útkaparó, kis
teljesítmény  kazánf  és asztalosipari szerel  OKJ-s tanfolyamokat választottam 10-12

vel.

Kulikné Bányász Erzsébet : És hol tartják a képzést?

Kómár Jánosné : Amennyiben a közüzemi költségeket megtérítik, úgy véleményem szerint
lehet akár a M vel dési Házban, vagy vannak még szolgálati lakásaink is, és gondolom az
iskolában is lehet. Ha ez nem kivitelezhet , akkor, megoldja az oktatást szervez  és kifizeti a
költségeket a képzésben résztvev knek.

Cselovszki László : Mi lesz azokkal, akik nem vállalják el a munkát? Ha a pályázat 133
emberre lesz benyújtva, de csak kevesebb vállalja el a felajánlott munkát, akkor mi történik?

Kómár Jánosné : A támogatási szerz dés akkor készül el, amikor meg van a végleges létszám
és az összes kikér  beérkezett. A támogatási szerz dés nem pontosan a 133 f l fog szólni,
hanem annyiról, amennyit foglalkoztatni tudunk. Aki nem vállalja, annak a foglalkoztatást
helyettesít  támogatását a munkaügyi központ megvonja.

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

194/2013.(X.09.) számú határozat

a téli közmunkaprogramról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy támogatja és
egyetért a „Téli közmunkaprogram” igénylésével.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határid  : 2013. október 30.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

2./ Ebrendésszel való megállapodás megtárgyalása

 Kómár Jánosné : Az el  testületi ülésen arról volt szó, hogy az a szerz dés, amit az
ebrendésszel kötöttünk, nem ad olyan lehet séget, amivel teljes kör en le tudná tisztítani a
kóbor kutyákat a településen.



Sípos József : Az önkormányzat 3 hónapra kötött velem szerz dést a gyepmesteri feladatok
ellátására, ami alapján elkezdtük a szokványos gyepmesteri munkát. Tehát hetente jöttünk, a
közterületen lév  kutyákat eltávolítottuk, befogó ketreceket tettünk ki, de kb. az els  hónap
után ráláttunk arra, hogy az igazi problémát nem ez jelenti. Itt valójában ebrendészeti
szolgáltatásokra van szükség, tehát a tulajdonosokat kell ellen rizni és portán belülr l kell
elvinni azokat a kutyákat, amik nincsenek chipelve, oltva. A közterületen akkor jelennek meg
kutyák, amikor elkóborolnak, vagyis van gazdájuk, csak jöttek a gazda után. Kb. 50 kutyát
vittünk el, sajnos 3 hónap alatt ennyit tudtunk csinálni, azzal a jogosítvánnyal, amit az
önkormányzattól kaptunk.

Kómár Jánosné : Nekünk miért nem olyan szerz désünk van, mint a többi településnek?

Sípos József : Mert csak 3 hónapra kötöttünk szerz dést, a többi település viszont legalább
egy évre. Ez egy gyepmesteri szerz dés volt, a többi településsel ebrendészeti szerz dést
kötöttünk. Az önkormányzatnak 3 évente eb összeírási kötelezettsége van, a legtöbb
ebrendészeti szerz dés ezt is tartalmazza.

Kómár Jánosné : Én javaslom, hogy kössünk 1 évre szerz dést, de ebrendészeti szerz dést
kössünk és ne gyepmesterit. Kerüljön rögzítésre, hogy az eb nyilvántartást 1 éven belül
összeállítja.

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

195/2013.(X.09.) számú határozat

az ebrendésszel való megállapodásról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy ebrendészeti
szerz dést kíván kötni Sípos József ebrendésszel.

2./ A szerz dést 1 év id tartamra köti és a szolgáltatásért 80.000. Ft/ hó összeget fizet ki.

3./ Felkéri Sípos József ebrendészt, hogy az eb nyilvántartást 1 éven belül adja át az
Önkormányzat részére.

Határid  : 2013. október 15.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

3./ Háziorvos beszámolója a 2012. évi munkájáról

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a Dr. Szabó János által készített háziorvosi
beszámolót, amely a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

196/2013.(X.09.) számú határozat



a háziorvosi szolgálatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy 15.000 Ft / hó
összeget biztosít orvosi eszközökre és a szükséges gyógyszerekre a háziorvosi szolgálat
részére.

2./ A Képvisel -testület biztosít egy személyt, aki csak adminisztratív munkát lát el a
háziorvosi szolgálatban és alkalmanként helyettesíti az állandó asszisztenst.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

4./ Tájékoztatás az „Összefogás az áldozatokért” cím  projektr l

Kómár Jánosné polgármester ismerteti az „Összefogás az áldozatokért” cím  projektet, amely
a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

197/2013.(X.09.) számú határozat

„Összefogás az áldozatokért” cím  projektr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a
projekt keretein belül, a témához kapcsolódó el adások megszervezéséhez Szirák településen.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

5./ Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájával való együttm ködés

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kínált
lehet ségeket, amely a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

198/2013.(X.09.) számú határozat

a Váci egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy köszönettel vette a
megkeresést, de jelen pillanatban nem kíván foglalkozni a Váci Egyházmegye
Vidékfejlesztési Iroda által kínált lehet ségekkel.



Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

6./ Rendeletmódosítás

Várnai Ildikó jegyz  ismerteti a rendelet módosításának szükségességét az el terjesztésnek
megfelel en, amely a jegyz könyv mellékletét képezi.

A Képvisel -testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

16/2013.(X.09.) Önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

13/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér l

(A rendelet teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

7./ Egyebek

- Bursa Hungarica

Kómár Jánosné : Az Emberi Er források Támogatáskezel  nyílt pályázat keretében
meghirdette a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
fordulóját hátrányos helyzet , szociálisan rászoruló fiatalok fels oktatási tanulmányainak
támogatására. Sajnos az Önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy a fiatalokat anyagilag
támogassa, de javaslom, hogy elviekben támogassuk a rendszert.

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

199/2013.(X.09.) számú határozat

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy pénzbeli segítséget
nem tud nyújtani, de elviekben támogatja a pályázatban résztvev ket.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester



- Szociális t zifa

Kómár Jánosné : Az el ekb l tartoztunk még a lakosság felé 21 m3 fával. Már elkezdték
gy jteni, azt azért tudni kell, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 21 m3 ágfát vásárolt meg.
Összegy jtik, és végre kiosztásra kerül a tavalyi fa. Az idei évben mindenki kap munkát, ezért
az a véleményem, hogy az idei évben ne igényeljünk szociális t zifát, illetve pénzünk sincs az
öner höz.

Lukács Gyula : Nekem is az a véleményem, hogy az idén ezt a lehet séget hagyjuk ki, mert
szerintem diszkrimináció volt az osztásban.

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

200/2013.(X.09.) számú határozat

a szociális t zifáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy az idei évben nem
rendelkezik azzal az összeggel, amely a szociális t zifa megvásárlásának önrészéhez
szükséges, ezért nem áll módjában igénybe venni a szociális t zifát.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Rama reggeli csomag pályázat

Várnai Ildikó : Megjelent egy pályázat a Gyermekétkeztetési Alapítvány honlapján, mely
szerint lehet ség van arra, hogy korlátlan számban igényeljünk ingyenesen reggeli csomagot a
3-14 éves kor közötti rászoruló gyermekeknek. A pályázathoz nem kell öner . A nyertes
pályázók a csomagokat Budapesten vehetik majd át.

Kómár Jánosné : Az a javaslatom, hogy az óvodásoknak igényeljük meg. Most van 47
gyermek az óvodában, igényeljük nekik egy hónapra.

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

201/2013.(X.09.) számú határozat

a „Rama reggeli csomag” pályázatról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a
Rama reggeli csomagok 2013. cím  pályázatban.

2./ A pályázat kedvezményezettjeként az Aprófalva Óvodába beíratott gyermekeket jelöli
meg, akiknek 30 napon keresztül, naponta 1-1 csomag reggelit kíván kiosztani a nyertes
pályázatból.



Határid  : azonnal

Felel s : Mikus Kinga jegyz i asszisztens

- Rendeletalkotás

Várnai Ildikó : Eddig a Pásztói Kistérségi Társulás volt az, aki megállapította a szociális
étkezés díját. Mivel már az étkeztetést az Önkormányzat biztosítja és az Önkormányzat
feladatkörébe tartozik a feladatellátás, ezért erre vonatkozóan rendeletet kell alkotnia a
Képvisel -testületnek, amelyben meghatározza a térítési díjat és az igénybevev k körét.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

17/2013.(X.09.) Önkormányzati rendelet

az Étkezések térítési díjának megállapításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi.)

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

Szirák, 2013. október 09.


