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Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. november hó 08. napján
megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Cselovszki László képvisel

Lukács Gyula alpolgármester

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

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

Távol maradt :

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

                          Micsutka Attila képvisel

                            Novák Lajos képvisel

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, Cselovszki László 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 kiegészítésekkel együtt.

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

1./ Egyebek

- Mozgó húsbolttal kapcsolatos döntés

2./ 2014.-2020. évre vonatkozó fejlesztési terv

3./ Caminus Rt.-vel kötött vállalkozási szerz dés megsz nése

4./ 2014. évre vonatkozó Koncepció újratárgyalása

5./ Tájékoztatás a Vis Maior megvalósításának problémáiról

6./ Tájékoztatás a téli közfoglalkoztatásról

7./ Rendeletalkotás

8./ Egyebek

- Rend rs létesítése a településen

- Id sek napja

- Óvoda kérelme

- Temetés

- Madari Gyula elmaradt tartozásának ügye

- Elmaradt szociális t zifa

8./ Lakossági és egyéb kérelmek – Zárt ülés

1./ Egyebek

- Mozgó húsbolttal kapcsolatos döntés



Kómár Jánosné : Pataki Csilla húsboltot tervez nyitni a településen még az idei évben és azzal
a kéréssel fordult a Képvisel -testület felé, hogy határozatban biztosítsuk arról, hogy a
jelenleg a településre járó húsos autót ne engedjük be a településre és ameddig az 
tulajdonában lév  húsbolt üzemel, addig másik t kehússal foglalkozó vállalkozónak se adjunk

ködési engedélyt. Nekem az a véleményem, hogy Szirákon az alapvet  infrastruktúra
rendkívül hiányos és a helyiek nem igazán becsülik meg a helyi vállalkozókat és az
Önkormányzat sem védi kell en a helyi vállalkozókat. Én teljes mértékben a kérelem mellé
tudok állni.

Cselovszki László : Ez valóban igaz, de már egyszer volt erre példa a kenyeres autó esetében
és akkor sem tudtunk mit tenni. Akkor a jegyz asszony utána nézett és megállapította, hogy
törvényes keretek között ezt nem tudjuk megtenni.

Kómár Jánosné : Amikor a húsos autó megkapta a m ködési engedélyét, akkor a sziráki
jegyz  is megkapta és akkor lehetett volna ez ellen tenni és lehetett volna kérni, hogy kérjük
Szirák település törlését. Akkor nem volt ennek oka, hogy ezt kérjük, de most van, mert egy
helyi vállalkozó szeretne a településen húsboltot nyitni.

Haluska Imre : Én úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatható ez a dolog, viszont egy
jogi aggálya van: a konkurenciát nem lehet megakadályozni.

Kómár Jánosné : Ha valaki szeretne még rajtuk kívül húsboltot nyitni, az nyugodtan
megteheti, az ellen nincs és nem is lehet kifogásunk. Megnéztem, hogy amennyiben nem
tartunk igényt a továbbiakban a húsos autó szolgáltatásaira, úgy 30 nappal el bb jeleznünk
kell nekik, mert különben kártérítési igényük lehet. Lehet kérni a m ködési engedélyt kiadó
Önkormányzattól, hogy Szirák települést vegye ki a mozgó húsbolt m ködési engedélyéb l.

Pataki Zoltán : Én úgy tudom, hogy egy településen a Képvisel -testület dönti el, hogy kinek
ad m ködési engedélyt és mely vállalkozókat támogatja. Az a véleményem, hogy ha a
Képvisel -testület azt mondja, hogy nincs szükség ezen a településen húsos kocsira, mert van
a településen húsbolt, akkor megteheti, hogy nem engedi be többet a településre. December
1.-jére terveztük az üzlet nyitását és addig szeretnénk, hogy ez a probléma megoldódjon.

Kómár Jánosné : Ha hétf n kiküldjük a határozatot, akkor a kézhezvételt l számított 30 napon
belüli id ponttól történhet meg az, hogy a mozgó húsbolt nem lépheti át a település határait,
ami kb. december közepe, december vége lesz.

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

205/2013.(XI.08.) számú határozat

a mozgó húsboltról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy nem kívánja a
továbbiakban igénybe venni a mozgó húsbolt szolgáltatásait.

2./ A mozgó húsbolt a határozat kézhezvételét l számított 30 nap múlva nem folytathat
kereskedelmi tevékenységet a település határain belül.

Határid  : azonnal



Felel s : Kómár Jánosné polgármester

( A határozattal szemben tett törvényességi észrevétel a jegyz könyv mellékletét képezi.)

2./ 2014.-2020. évre vonatkozó fejlesztési terv

Kómár Jánosné polgármester ismerteti Szirák Község fejlesztési tervét a 2014.-2020. évre
vonatkozóan az el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés és a fejlesztési terv a
jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : Szeretném kiegészíteni az el terjesztést azzal, hogy a település fejlesztési
terve 2014-2020. évekre is el kell, hogy készüljön. A következ  testületi ülésre kérem a
tisztelt Képvisel -testületi tagokat, hogy a település fejlesztési tervére vonatkozó javaslataikat
terjesszék el  írásban.

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

206/2013.(XI.08.) számú határozat

a 2014.-2020. évre vonatkozó fejlesztési tervr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy elfogadja a már
benyújtott, az írásos el terjesztésnek megfelel , a 2014.-2020. évre vonatkozó fejlesztési
tervet.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési tervet a megyei önkormányzathoz is
benyújtsa.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

3./ Caminus Zrt.-vel kötött vállalkozási szerz dés megsz nése

Kómár Jánosné : A Caminus Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lév  közintézmények
világításának korszer sítését végezte el 2003. évben. 2013. november végén lejár a velük
kötött szerz dés és az abban foglaltak szerint a 10 év letelte után maradványösszegben meg
kellene vásárolni a világítótesteket. Véleményem szerint a maradványérték 0, de valamilyen
összeget fel kell ajánlanunk a világítótestekért, így azt javaslom, hogy az épületekben
található összes lámpáért adjunk nettó 25.000 Ft.

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

207/2013. (XI.08.) számú határozat

a Caminus Zrt.-vel kötött vállalkozási szerz désr l



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Caminus Zrt. által
felszerelt, a 10044 / 2003 azonosító számú szerz déssel érintett intézményekben megtalálható
lámpatestekért nettó 25.000 Ft vételi árat ajánl fel.

Határid  : 2013. november 30.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

4./ 2014. évre vonatkozó Koncepció újratárgyalása

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót az
írásos el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

208/2013. (XI.08.) számú határozat

a 2014. évi koncepcióról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a már 2013. április
09. napján elfogadott koncepciót, változatlan formában és tartalommal jóváhagyja.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

5./ Tájékoztatás a Vis Maior megvalósításának problémáiról

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a Vis Maior megvalósításának problémáit az írásos
el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : Arra gondoltam, hogy egyeztessünk a Penta Kft.-vel az átereszek
vásárlásával és beépítésével kapcsolatban. Ha k megcsinálják, akkor elt nik onnan a
gázvezeték és remélhet leg megoldódik a probléma.

Baranyi Gusztáv : Lehet tudni, hogy kb. mennyiért csinálná meg ezt a munkát a Penta Kft.?

Kómár Jánosné : Reményeim szerint ingyen, de attól lesz költségünk, mert kavicsot kell venni
és néhány részen betonozni is szükséges.

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

209/2013. (XI.08.) számú határozat

az Vis Maior pályázatban szerepl  átereszek beépítésér l



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a Penta Kft. elvégezze a szükséges munkálatokat az átereszekkel kapcsolatban, abban az
esetben, ha vállalja, hogy ingyen, az Önkormányzat felé költségmentesen végzi el azt.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

6./ Tájékoztatás a téli közfoglalkoztatásról

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a téli közfoglalkoztatás jelenlegi állapotát az írásos
el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

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

210/2013. (XI.08.) számú határozat

a téli közfoglalkoztatás helyzetér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az el terjesztésnek
megfelel en elfogadja a tájékoztatást a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban

Határid  : ---

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

7./ Rendeletalkotás

Mikus Kinga jegyz i asszisztens ismerteti a rendelettervezetet és a rendelet megalkotásának
szükségességének okait az írásos el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés a
jegyz könyv mellékletét képezi.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja :

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

18/2013.(XI.08.) Önkormányzati rendelet

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételér l

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

8./ Egyebek



- Rend rs létesítése a településen

Kómár Jánosné : 6 éve próbálkozom azzal, hogy rend rs legyen a településen. Tájékoztatott
a Megyei Rend rkapitány, hogy a Belügyminisztérium ezt a járást ki fogja egészíteni egy 25

s rend rssel. Szükségük van ehhez egy 200 m2 alapterület  épületre és arra, hogy az
Önkormányzat vállalja a közüzemi számlák rendezését. Én nagyon szeretném, hogy ez a
Rend rs Szirákon m ködjön, ráadásul van nekünk egy önkormányzati tulajdonú épületünk
is, ami erre a célra kiválóan alkalmas. Úgy gondoltam, hogy a következ  évi START
munkaprogramban újítsuk fel ezt az épületet.

Baranyi Gusztáv : Én is azt javaslom, hogy ezt az ötletet szavazzuk meg, mert többszörösen
nyerhetünk vele. Ha mégsem jönne ide a Rend rs, akkor is lesz egy felújított épületünk.

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

211/2013. (XI.08.) számú határozat

a helyi Rend rs létesítésér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a 25 f s rend rs
részére felajánlja az Önkormányzat tulajdonában lév , Szirák Pet fi út 29. szám alatti
ingatlant.

2./ A Képvisel -testület a körzethez tartozó településekkel együtt vállalja a közüzemi számlák
megtérítését

3./ Az épület felújítását a START munkaprogramban kívánja megvalósítani.

Határid  : értelem szerint

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Id sek napja

Kómár Jánosné : Az id sek napja ebben a hónapban szokott lenni, de azt javaslom, hogy
mivel van egy felajánlásunk, hogy egy magát megnevezni nem kívánó személy egy
programmal szeretne kedveskedni az id seknek úgy, hogy Poór Péter-t hozná el az
ünnepségre, így tartsuk meg december hónapban. Jó lenne, ha mi is tudnánk adni az
id seknek egy kisebb ajándékot.

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

212/2013. (XI.08.) számú határozat

az Id sek napjáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az Id sek napját a
2013. évben december hónapban szervezi- és tartja meg.



2./ A Képvisel -testület úgy határozott, hogy egy jelképes ajándékot vásárol a helyi
id seknek.

3./ A Képvisel -testület a felajánlást szívesen fogadja.

Határid  : 2013. december 31.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Óvoda kérelme

Kómár Jánosné : Az Óvodánk szintén kapott egy felajánlást. Az adakozó nem szeretné magát
megnevezni, de 70.000 Ft-tal támogatja az óvoda bels  felújítását. A PVC burkolat teljes
tönkrement az egyik teremben és ezt szeretné megcsináltatni az Óvodavezet , viszont ez a
pénz kevés rá és még szükség lenne 30.000 Ft-ra. Kérem, hogy támogassuk ezzel az összeggel
az Óvodánkat.

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

213/2013. (XI.08.) számú határozat

Óvoda kérelmér l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a sziráki Aprófalva
Óvoda részére 30.000 Ft összeg  támogatást ad.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

- Temetés

Kómár Jánosné : Mindenki tisztában van vele, hogy Nikodém Pálné meghalt, aki a
zászlóanyánk volt és a településünk egy nagyon kimagasló személyisége. Úgy illik, hogy a
sziráki zászló elkíséri az utolsó útra, de a család nem szeretné, ha koporsót betakarnánk vele,
ezért a sírba kell tenni majd, azt a zászlót, amit csináltattunk. Egy rövid búcsúztató beszéddel
készülök és megkérek minden kedves Képvisel t, hogy a tiszteletet adjuk meg és a temetésen
vegyen részt mindenki.

- Madari Gyula elmaradt tartozásának ügye

Baranyi Gusztáv : Szeretném megkérdezni, hogy Madari Gyula tartozása hogy áll? Törlesztett
már valamit?



Mikus Kinga : Többszöri felszólításra sem törlesztett. Dr. Keresztes Katalin ügyvédnek
átadtam az ügyet, hogy járjon el a továbbiakban és a fizetési meghagyást indítsa el.

- Elmaradt szociális t zifa

Baranyi Gusztáv : Az elmaradt, 20 m3 szociális t zifával hogy állunk?

Kómár Jánosné : Egyel re még nem kaptuk meg. Kedden felhívom az erdészetet és
megkérdezem, hogy meddig kell még rá várnunk, mert az állapot már tarthatatlan.

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a
Képvisel -testületi ülést bezárta.


