
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú

JEGYZ KÖNYVE
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Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. május 29. napján megtartott nyílt
ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Távol maradt :

Lukács Gyula alpolgármester

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 4 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 jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

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./ START Mez gazdasági munkaprogramban tanácsadó foglalkoztatása.

2./ Népegészségügyi Intézet Végzése az Orvosi rendel  és a Véd i tanácsadó
felújításáról.

3./Közfoglalkoztatási lehet ség.

4./ Sportolási lehet ség felélesztése.

5./ Egyebek /kérelmek.

Kómár Jánosné: Els  napirendi pont a Start mez gazdasági munkaprogramban tanácsadó
alkalmazása. Az el  ülésen err l már tárgyalt a képvisel -testület. A kérésük az volt, hogy
hívjuk meg Mikus Jánost, aki megjelent a mai ülésen.

 Mikus János: Köszönöm a bizalmat. Polgármesterasszonynak, már nyilatkoztam, hogy
elvállalom bizonyos feltételekkel az adott feladatot. Az egyik feltétel, hogy nem kötött a
munkaid keret, attól függetlenül tanácsadást bármikor adok. Én sokat dolgoztam a
gyógynövénnyel kapcsolatos területeken. Jelenleg sok tervem, elképzelésem van. Lehetne
ültetni borsmentát, citromfüvet, szóval vannak lehet ségek.

A mez gazdasági csapatot ismerem, semmi gond nincs velük, úgyhogy tudnám vállalni ezt a
munkát.

Kómár Jánosné: Szeretném megköszönni, amit eddig tettél, ezért a munkaprogramért, és azt a
segítséget, amit önkormányzatnak nyújtottál, sokszor teljesen önzetlenül. És köszönöm, hogy
elvállalod ezt a feladatot.

Kulikné Bányász Erzsébet: Ez a bérköltség bele lett téve ebbe a programba?

 Kómár Jánosné: Az el  évi bevételünk, az jelenleg félre van téve, a képvisel -testület
annak idején, amikor a Start munkaprogramot elkezdtük, úgy határozott, hogy minden
bevételt vissza kell forgatni a munkaprogramba, hogy az megfelel en haladjon, tehát ebb l az
összegb l lesz finanszírozva Mikus János megbízási díja.



Kulikné Bányász Erzsébet: És az fedezi teljes mértékben a megbízási díj összegét.

Kómár Jánosné: Igen teljes mértékben.

 Kulikné Bányász Erzsébet: Iskolai végzettséghez nem kötött ez a tanácsadói munkakör?

Kómár Jánosné: Szakmai tapasztalat kell hozzá és úgy gondolom, hogy a János szakmai
tapasztalatát nem lehet kétségbe vonni.

 Mikus János: Én 40 évet dolgoztam gyógynövényekkel. Alapítója voltam a TSZ Közös
Vállalatának, utána jöttem ide 1984-ben az Állami Gazdaságba, mint vezet  beosztású
személy 1995-ig. Ezek mellet növénytermesztési szakközepet végeztem Szécsényben.

 Novák Zoltán: Szeretném megkérdezni, hogy Mikus János megbízása a nyári id szakra
vonatkozik, vagy egész évre?

 Kómár Jánosné: 2015.02.28-ig tudjuk megkötni Jánossal a megbízási szerz dést.

 Novák Lajos: Minimum óraszámot írjunk bele a megbízási szerz désbe, mert az hogy
megkötünk egy megbízási szerz dést kötetlen munkaid be az elég visszás számomra.

Mikus János: Ez pedig így szokott lenni, már máshol is voltam megbízási szerz désben, úgy
hogy kötetlen munkaid ben voltam alkalmazva. De mindegy be lehet írni a négy órát.

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

69/2014.(V.29.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete akként döntött, hogy Start mez gazdasági
munkaprogram keretein belül szaktanácsadót kíván alkalmazni. A feladat ellátására Mikus
Jánost jelöli ki, akivel megbízási szerz dést köt havi bruttó 40.000.Ft összegben 2015.február
28. napjáig.

Kómár Jánosné: Népegészségügyi Intézet végzése az orvosi rendel  és a véd i tanácsadó
felújításáról. Ellen rzés volt a két intézményben és hiányosságokat találtak az ellen rz k.
El írtak nekünk kötelezettségeket. Ezzel kapcsolatban megkértem a Herczeg Vilmost, hogy
mérje föl, hogy mire van szükség, a felmért anyagot beáraztuk.

Novák Lajos: Ezek az összegek, amik ide fel vannak sorolva azok, nem fedik a valóságot.
Szinte egy összeg sem jó. A levél, amit kaptunk abban az volt, hogy olajlábazat 0,5 méter és 1
méter közötti magasságban legyen, akkor kérdem én, hogy jött ki 400 m2 olajfesték, amikor
ez egész épület nincs 60 m”. Ezt mérjük fel még egyszer.

Kómár Jánosné: Ezt Herczeg Vilmos mérte föl, én nem értek hozzá. Légy szíves Lajos mérd
föl még egyszer.

Baranyi Gusztáv: Igaza van a Lajosnak. Nem lehet, annyi, mert szerintem 40 m2-nél nincs
több, amit olajlábazattal kell borítani.



Várnai Ildikó: Az biztos, hogy ez a felmérés valahol sántít, javaslom, mérjék fel újra.

 Novák Lajos: Ezt nekünk kell finanszírozni:

Kómár Jánosné: Igen nekünk.

Novák Lajos: Akkor spórolni kell. A csempét nem a Vicián Kft-nél kell vásárolni, hanem a
Romhányi csempegyárban kétezer forintért olyat kapsz, ami tökéletes. A többi anyagot
homok, cement stb.. meg lehet vásárolni a Viciánnál. Én fel fogom mérni, hogy mib l mennyi
kell, mert ez az egész felmérés nem jó.

 Novák Zoltán: Az orvosi rendel ben, milyen hiányosságok vannak?

Kómár Jánosné: Az orvosi rendel ben a vizsgáló mennyezetéb l leszakadt egy darab. Ez
minimális összeg.

Én azt gondolom, hogy itt van két olyan ember is, aki ért az épít iparhoz, úgyhogy legyetek
szívesek ezt magatokra vállalni. Mérjétek föl a szükséges anyagmennyiséget. Lajos te a
véd i szolgálat helyét, Guszti te pedig az orvosi rendel ét.

Novák Lajos: Szerintem fogadjuk el.

 Kómár Jánosné: Igen fogadjuk el, csak ne összegszer en.

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

70/2014.(V.29.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület akként döntött, hogy a Salgótarjáni Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által el írt felújítási munkálatokat véd i tanácsadó
és a háziorvosi rendel  tekintetében határid re elvégezi.

Megérkezett Cselovszki László képvisel

Kómár Jánosné: Közfoglalkoztatási lehet ség a következ  napirendi pont. A Munkaügyi
Központtól 10 f  foglalkoztatására kaptunk lehet séget 90%-os támogatással. Egyenl re más
foglalkoztatási lehet ség nincs. Talán 2014.08.01. napjától lesz lehet ség újra Start
munkaprogramra beadni igényt, de addig szükségünk van olyan személyekre, akik a
közterületet, intézményeket takarítja. A 10 f t a képvisel -testület kiválaszthatja.

Novák Lajos: Az Önkormányzat takarítása egy bizalmi állás. Ebb l már nagyon sok probléma
volt, hogy kikerültek információk az épületen kívülre. Szerintem, ha takarítón t veszünk fel,
akkor azt ne három hónapra, hanem legyen legalább egy évre felvéve.

Kómár Jánosné: Egy takarítói foglalkoztatás az minimálbérrel is kb. olyan 130.000.-Ft körüli
összeget jelentene havonta.



Novák Zoltán: Nekem meg az a problémám, hogy akkor van itt a takarító, amikor mi
köztisztvisel k dolgozunk, így nem tudja gördülékenyen végezni a munkáját sem a takarító,
sem a köztisztvisel , mivel egymás lába alatt vagyunk.

 Kómár Jánosné: Kulcsot nem adhatunk a kezükbe. Ez egy hivatal.

 Novák Zoltán: Ez mindenhol úgy m ködik, hogy a takarító akkor jön dolgozni, amikor az
ügyintéz k már elmentek, legyen az Kincstár, Önkormányzat stb…

Várnai Ildikó: Szerintem is nagyon zavaró.

 Novák Zoltán: Olyan személyt kell keresni, aki iránt teljes a bizalom. Például a Joób Jánosné,
akinek a takarítása kimagasló volt és  biztos nem fog kutakodni a papírok között.

 Kómár Jánosné: Miel tt eldöntjük a személyeket, azért azt tudnia kell a Képvisel -
testületnek, hogy itt hozzájárulás is van, ami 230.310.-ft. A pénz megvan rá, és ha a
képvisel -testület elfogadja foglalkoztatást, akkor a szünetben kiválogathatják a képvisel k
foglalkoztatni kívánt személyeket.

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

71/2014.(V.29.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület akként döntött, hogy a Munkaügyi Központ
által 90%-ban támogatott 10 f s közfoglalkoztatási lehet séget igénybe kívánja venni.

Kómár Jánosné: Következ  napirendi pont a Sportolási lehet ség felélesztése, amit Baranyi
Gusztáv alpolgármester fog el terjeszteni.

Baranyi Gusztáv: Lajos biztos tudomásodra jutott, hogy megkerestek engem, hogy kellene
sport Szirákra. Az a személy, aki engem megkeresett az azt állította, hogy te nem akarsz
lemondani az elnökségr l, holott az sem biztos, hogy téged megválasztottak elnöknek. Azt
szeretném megkérdezni, hogy mi a terved a sporttal, hogy legyen vagy ne, mert k is akarnak
csinálni sportegyesületet Szirákon?

 Novák Lajos: Én bejöttem a polgármesterasszonyhoz a Jocival, akit te állítólag megkerestél,
hogy csinálja sportot, de ez mindegy. A sziráki sportegyesületnek 10 évig elnöke nem volt, de
jelenleg már van, köszönhet  az el  testületnek. Most már mindenre jogosultak vagyunk,
mint egyesület, eddig ez nem volt. Ez a csapat ment volna tovább, de az önkormányzat anyagi
helyzete ezt nem tette lehet vé. Tudtommal aláírást gy jtöttek a csapattagok, hogy én Novák
Lajos csináljam továbbra is a csapatot. Ha az önkormányzat anyagilag helyre tudna állni,
akkor nincs akadálya, hogy induljon a sport. Viszont azokhoz az emberekhez, akiket te
felvetettél én se nevemet, se az egyesület nevét nem adom. Ha az egyesület elnökségér l le
szeretnének váltani, akkor nekem ki kell fizetni fennmaradó tartozást, amit átadás-átvételt
igazolunk, ahogy ezt a törvényes keretek el írják. Én szeretném, ha lenne sport, de pénz az
nincs erre.



 Baranyi Gusztáv: Engem a Joci megkeresett, hogy egyesületet szeretne alapítani, én
elküldtem a polgármesterhez, mert nem tudtam, mi ennek a folyamata. Ezért terjesztettem el
ezt a napirendi pontot, hogy tájékoztatni tudjam az érdekl ket. De ha ez az illet  engem
meg fog keresni, és azt mondja, hogy akarja a sportot csinálni, akkor én, ahogy eddig is, most
is megszavazom.

 Várnai Ildikó: Akkor csinálja. Aki akar egyesületet csinálni az csináljon, mivel annyi
egyesületet lehet amennyit csak akarnak ez nincs szabályozva.

Novák Zoltán: Azt nem értem, hogy ha a jelenlegi egyesületre nincs pénz, akkor, ha egy
másik egyesületet alakítotok, arra honnan lesz pénz?

Kulikné Bányász Erzsébet: Én is ezt szerettem volna kérdezni.

 Baranyi Gusztáv: Vannak küls  szponzorok.

Várnai Ildikó: Ha ennyire ügyes, hogy küls  szponzorokat tud hozni, akkor a meglév
egyesületet, eddig miért nem támogatta?

 Baranyi Gusztáv: Szerettem volna, ha a Baranyi László (Joci) is itt lett volna, mivel 
mondta, hogy hivatalosan nem is lehetett volna a Lajos elnök.

 Várnai Ildikó: Most elnök akar lenni, vagy sportot akar éleszteni?

 Novák Lajos: Volt egy sportgy lés, ahol Kulikné Bányász Erzsébet is ott volt és minden
sportolót meghívtam. Ott volt egy szavazás, ahol Baranyi László is ott volt és  is
megszavazott engem, úgyhogy innent l kezdve nem értem az egészet. Jelenleg m ködik az
egyesület, és most is megy a Bozsik Program.

 Kómár Jánosné: Úgy gondolom, hogy ebben az ügyben döntés nem születhet.

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

Kómár Jánosné polgármester                                                Novák Zoltán jegyz i asszisztens

…………………………………………..

Kulikné Bányász Erzsébet

jegyz könyv hitelesít


