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JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l
JEGYZ KÖNYV
Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. március 12. napján megtartott
nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kómár Jánosné polgármester
Baranyi Gusztáv alpolgármester
Cselovszki László képvisel
Kulikné Bányász Erzsébet
Lukács Gyula alpolgármester
Novák Lajos képvisel

Távol maradt:
Micsutka Attila képvisel

Tanácskozási joggal jelen van:
Várnai Ildikó jegyz
Novák Zoltán jegyz i asszisztens
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f
l 6 f van jelen.
A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít személyére Kulikné Bányász Erzsébet képvisel személyében.

A hitelesít személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en.
A képvisel -testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadja el.
Napirend:
1./ I. Világháborús H si Emlékm felújítási pályázat terve.
2./ Szirák település központi zöldterület arculati terve.
3./Szociális rendelet módosítása.
4./ SZSZB, HVB tagok megválasztása
5./ Szavazókör helyiségének akadálymentesítése.
6./ Óvoda alapító okirata.

1./ SZSZB, HVB tagok megválasztása
Kómár Jánosné: Mivel jegyz asszonynak el kell mennie, ezért az els napirendi pont az
SZSZB és HVB tagok megválasztása. Megkérem, Novák Zoltánt terjessze el az els
napirendi pontot.
Novák Zoltán: Arról lenne szó, hogy mivel közelednek a választások az SZSZB és HVB
tagokat meg kell választani. Az SZSZB és HVB tagok megbízatása a 2010 és 2012-es helyi
illetve id közi választáson megtörtént, ami a következ önkormányzati választásig tart . A
HVB tagok közül két személy kikerült, ezért két póttagot kell választani a helyükre.
Várnai Ildikó: Gondolom az el terjesztéseket mindenki megkapta.
Novák Zoltán: A HVB póttagokra tett javaslat Mladoniczki Csilla és Illés Bettina, illetve az
SZSZB tagokra tett javaslat, Bandor Sándorné, Bangó Józsefné, Jónás Lászlóné, Jónás
Zsuzsanna és Varanyecki Viktória.
Kómár Jánosné: Esetleg javaslat a képvisel testületnek más személyre akár a póttagok akár
az SZSZB tagokat illet en. Nincs? Akkor, kérem a képvisel -testületet fogadja el a javaslatot.
A Képvisel -testület 6 igen,szavazattal egyhangúlag:

40/2014.(III.12.) számú határozattal
megválasztotta az SZSZB és HVB tagokat.

Kómár Jánosné: A következ napirendi pont Szirák település központi zöldterület arculati
terve. Átadom a szót Dr. Lukács Noéminak.
Dr. Lukács Noémi: Szirák Polgárosodásáért Alapítványa beadott egy pályázatot Akadémia a
faluért néven és ezt a Norvég Civil Alap támogatja együttm ködve a Corvinus Egyetem
különböz tanszékeivel. Közülük most a tájépítészeti kar képvisel i vannak itt Kollányi
László tanszékvezet és Rafaj János Máté, aki a hallgatói csapat képviseletében jelent meg.
Feladatuknak vállalták, hogy Sziráknak egy arculati tervet készítenek. Három tér lett
elkészítve, az egyik a H sök tere, a másik a katolikus templom el tti tér és a harmadik a
vel dési ház el tti tér. Kérem a vendégeket mutassák be a terveket.
Kollányi László és Rafaj János Máté prezentálja a településr l készült látványterveket
diavetítés formájában.
Lukács Noémi: Köszönöm a tervek bemutatását. Én megfontolásra javaslom, alternatív
tervként javaslom, hogyha pályázat van, ezekkel a tervekkel meg lehetne oldani ezeknek a
helyeknek a problémáit és végre lennének kulturált tereink.
Kómár Jánosné: Nagyon szépen köszönjük. Tényleg nagyon szépek a tervek és megfontolásra
adnak okot. Köszönjük a munkát. Hálásak vagyunk érte.
Dr. Lukács Noémi: Ennek a kapcsolatnak nem szakad vége, mivel van egy megnyert
Hungarikum pályázatunk Kollányi tanár úr vezetésével, ahol Szirák és a környez települések
értékeit gy jtjük össze. Ezt a pályázatot Nógrád megyében mi nyertük meg el ször.
Most pedig szeretném folytatni a H sök tere pályázattal. A jelenlegi állapotot az mindenki
ismeri. Erre most van egy kiírt pályázat, amire szeretnénk pályázni. Ehhez a pályázathoz is
készítettünk több féle látványterveket. Kérni szeretném, a testületet legyen szíves támogatni,
hogy a H si emlékm re benyújtsuk a pályázatot.
Kómár Jánosné: Aki ezt támogatja, kérem, tegye fel a kezét.
A Képvisel -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következ határozatot hozta:

41/2014.(III.12.) számú határozat
Els világháborús h si emlékm felújítási pályázat benyújtásának támogatása.
Dr. Lukács Noémi: Akkor mi ennyit szerettünk volna, köszönjük szépen. De hagy használjam
ki az alkalmat arra, hogy meghívjam önöket 2014.04.04-én megrendezésre kerül Roma
Kultúra Napja cím rendezvényre, ahová mindenkit szeretettel várunk.
Novák Lajos képvisel az ülésr l eltávozott.
Várnai Ildikó: Az óvoda alapító okiratának el terjesztését mindenki megkapta. Változtak a
kormányzati funkciók és az lenne a legegyszer bb, ha a 84/2013 számú határozatot most
visszavonná a képvisel -testület, amivel elfogadtuk az alapítót és ezt az egységes szerkezet t
elfogadjuk az ágazati funkcióváltozás miatt, mert nem fogadták el az Aprófalva Óvoda nevét,

mivel el re kell írni, hogy Szirák, így lesz komplett egész az óvoda neve a kincstár
tájékoztatása szerint.
A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következ határozatot hozta:

42/2014.(III.12.) számú határozat
A 84/2013.(IV.29) számú határozat visszavonásáról.

Kómár Jánosné : És akkor az új alapító okiratot kell még elfogadnunk egységes szerkezetben.
A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következ határozatot hozta:

43/2014.(III.12.) számú határozat
A Sziráki Aprófalva Óvoda új egységes szerkezet alapító okiratáról.
1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete jóváhagyta az írásos el terjesztések
alapján a Sziráki Aprófalva Óvoda alapító okiratának módosító okiratát, és új egységes
szerkezet Alapító Okiratát

Kómár Jánosné: A következ napirendi pont a szociális rendelet módosítása.
Várnai Ildikó: Ha visszaemlékeztek elfogadtunk január 10-én egy új szociális rendeletet,
akkor, amikor az önkormányzati segély elnevezés jött, és akkor a temetési segély kikerült.
Ebben benne van a 13 §-ban a rendszeres szociális segély és, mindösszesen annyi van benne,
hogy aktív korúak ellátására jogosult személy részére szociális segélyt állapít meg, ha a
szociális törvény 37 § -ban szerepl feltételeknek megfelel. Ezt most ki kellene egészíteni,
azzal, hogy egészség károsodott kaphat ilyet, itt kellene kifejteni, hogy egészég károsodottnak
min sül. Amit kiküldtünk el terjesztésben, ott a (3) pont a) bekezdése alapján, tehát aki
legalább 30% egészség károsodást szenvedett, vagy munkaképtelen 40%-ban és err l egy
szakhatósági állásfoglalást csatol. Azt is be kellene tenni, hogy az is jogosult erre az ellátásra,
aki közfoglalkoztatásra irányuló munkavégzést azért nem létesít, mert az üzemorvos két
alkalommal alkalmatlannak min sítette. Az Önkormányzat ezzel nem jár rosszabbul, mert
ennek az önköltsége az csak 10 % és így nem kellene a 30 napot dolgozni a támogatás
továbbfolyósítása végett.
A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja :

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének

8/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete
a Szociális ellátások helyi szabályairól, valamint az önkormányzati segély megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellen rzésének szabályairól szóló
6/2014.(I.10).) önk. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.

Várnai Ildikó: Közeledik a választás és a szavazókör akadálymentes megközelítése nem
megoldott, ezért Dudás László megtervezett egy olyan rámpát, ami ezt a problémát
kiküszöbölne. Az akadálymentes megközelítés lehet ségének biztosítása kötelez . Az idei
évben három választás lesz, így az akadálymentes rámpára az idei évben többször is szükség
lesz. Ennek a költsége 30-40 ezer forint között van.
A Képvisel -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következ határozatot hozta:
44/2014.(III.12.) számú határozat
szavazókör akadálymentes megközelítésére rámpa kiépítése.
Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

Kmf.

Kómár Jánosné polgármester

…………………………………………..
Kulikné Bányász Erzsébet
jegyz könyv hitelesít

Novák Zoltán jegyz i asszisztens

