
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/6 számú

JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi április 30. napján megtartott rendkívüli ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. április 30. napján megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Tanácskozási joggal részt vesz: Várnai Ildikó jegyz

                               Novák Zoltán jegyz i asszisztens

Távol maradt :

 Baranyi Gusztáv alpolgármester

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

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

A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére Novák Lajos képvisel  személyében.



A jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

Kómár Jánosné: A rendkívüli képvisel -testületi ülés tárgya Márai-Bagi László kérelme, amit
felolvasok a tisztelt képvisel -testületnek.” A jelenlegi rendezési terv nem ad módot arra,
hogy ipari kisüzem létesüljön. Szándékomba áll, a jelenlegi telephelyemen székhelyet
létesíteni, s ez azzal járna, hogy másik m ködési engedélyt kell kérnem. Jelenleg 10 f nek
adok munkát, ebb l 4 f  Szirák településen rendelkezik lakóhellyel, s a többi alkalmazottam
is a környékr l való. Az sem elhanyagolható tény, hogy ha székhelyemet Szirák településre
helyezem, az ipar zési adót is ide fizetem, ezzel is segítve a település el re haladását. Már
korábban is nyújtottam segítséget Sziráknak, a fedett tároló építéséhez szükséges adománnyal,
ezért kérem az ügyben rendkívüli ülés összehívását.”

Cselovszki László: Tudtommal, ha itt van telephelye, akkor ide is fizet ipar zési adót nem?

Várnai Ildikó: 2012 augusztusával létesített telephelyet. Azt megel en nem volt Szirákon
telephelye. Bevallást nem nyújtott be, ennyi tudok.

Kulikné Bányász Erzsébet: Bevallási kötelezettségére senki nem hívta fel a figyelmét?

Várnai Ildikó: Töredékévr l nem készített bevallást. A 2013. évi bevallást sem készítettel el,
de annak beadási határideje 2014-05-3l. napja A töredék évet az adóügyes meg fogja nézni.

Kómár Jánosné: Visszatérve a Márai-Bagi László kérelméhez én az el ekben is támogattam
és most is támogatom.

Novák Lajos: Nekem a legnagyobb problémát az okozta, hogy nem volt személyesítve a
dolog. Most hogy személyekr l van szó, így már egészen más. Attól függetlenül az Attila
felvetéseivel egyet értettem.

Kómár Jánosné: Az igazság az, hogy ez nem személyekr l szól, mivel a Képvisel -testületnek
azzal tisztában kell lennie, hogy a településen jelenleg ilyen tevékenység nem megengedett.

Most a tervez  nem kerül pénzbe, de Kosztovics Ottóval beszéltem, lehet, hogy az eljárás
pénzbe fog kerülni, azért minden ezzel kapcsolatos költséget Márai-Bagi László térítsen meg.

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

 68/2014.(IV.30) számú határozat

Rendezési terv felülvizsgálata során beépítend  módosításhoz szükséges szakért i nyilatkozat
beszerzésér l

1./Szirák Község Önkormányzata Képvisel -testülete akként dönt, hogy a 31/2014 (II.06.)
számú, rendezési terv módosításáról szóló határozatának visszavonásáról szóló 47/2014
(IV.24.) számú határozatát visszavonja.

2./  Szirák Község Önkormányzata Képvisel -testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
a 31/2014 (II.06.) számú határozatát a következ kkel egészíti ki.



 A m emlékvédelmi környezet kivételével minden más lakóövezeti besorolású
településrészen lehessen ipari tevékenységet végezni, maximum 10 f  foglalkoztatottig, a
környezetvédelmi hatóság el írásainak betartásával.

3./ Szirák Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a rendezési terv
felülvizsgálata során, ezen határozatban foglaltakat be kell építeni.

4./ Szirák Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert az ehhez
szükséges szakért i nyilatkozat beszerzésére, építésügyi hatósághoz való benyújtására.

5./Az eljárással kapcsolatos összes költséget a kérelmez  Márai-Bagi László köteles fizetni.

Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.


