
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/9 számú

JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi július hónap 17. 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. július 17. napján megtartott nyílt
ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Kulikné Bányász Erzsébet

Micsutka Attila képvisel

Novák Lajos 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 Novák Lajos 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./ Családgondozó beszámolója.

2./ Tájékoztatás.

- M vel dési Ház pályázat.

- Ave Hevesi Városfenntartó Kft szemétszállítási szerz désér l.

- Visszafizetési kötelezettség Munkaügyi Központ felé.

3./ Bels  ellen rzési jelentés elfogadása.

4./ START munkaprogram pályázat.

5./ Közbeszerzés kamerarendszer pályázathoz.

6./ Rendezési terv partnerségi egyeztetés szabályairól.

7./ Egyebek/kérelmek.

- Utas-váró építése.

- Jónás László lakás ügye.

- Régi iskola területének rendbetétele.

- M vel dési-ház kútjának fedele, posta el tti akna, volt rend rség el tti járda.

- Óvón  pályázat.

Novák Lajos: A közmunka-programmal kapcsolatban szeretnék kitérni egy-két dologra, mivel
látok itt büntetést is. Ha véletlenül lesz még további büntetés ne az legyen, hogy a Novák
Lajos volt.

Az a baj, hogy nem hoztam be az zöld feladóvevényt, hogy mikor adtam fel a levelet.

Kómár Jánosné: Nem az a lényeg, hogy mikor adtad fel, hanem az a lényeg hogy feladtad.

Novák Lajos: Ha egyszer valami nem tisztességes, úgy ahogy most jelen pillanatban is, hogy
egyes emberek hónapokig vannak távol, de majd ha odaérünk b vebben kifejtem.

Kómár Jánosné: Els  napirendi pontként a Családgondozó beszámolóját kellene elfogadni. A
beszámolót a képvisel -testület megkapta. Kérdezem a családgondozót kívánja a
beszámolóját kiegészíteni?

Tóth László Családgondozó: Nem .



Kómár Jánosné: A beszámolóhoz valami hozzáf zni való?

 Novák Lajos: Nincs.

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

79/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a Sziráki  Családgondozó által
készített gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  2013.évi beszámolóját.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

Cselovszki László képvisel  megérkezett.

Kómár Jánosné: Start-munkaprogram pályázat.

Augusztustól új programok indulnak, lehet ségünk volt, hogy be nyújtsunk program
javaslatokat. Három javaslat be is lett nyújtva.

Belvízelvezetés, ami 14 f s

Közúthálózat javítás 14 f s plusz 1 f  adminisztrátor

Téli értékteremt  (épület felújítás Pet fi út 29. és 31. számú ingatlanok küls  felújítása) 6 f s

A személyek kiválasztását a szünetben megtehetitek. Én szeretném az épület felújításba
beletenni Herczeg Vilmost és Jónás Lászlót, k pedig arra kértek, hogyha van rá lehet ség
hagy válasszák ki maguk mellé a megfelel  munkaer t.

Ennyit a Start-munka pályázatról és akkor közmunkával kapcsolatban hallgassuk Novák
Lajost.

Novák Lajos: Én csak annyit szeretnék észrevételként megjegyezni, hogyha valaki 15 perccel
el bb elmegy a munkahelyér l abból problémák vannak, de viszont, aki hetekre, hónapokra
megy el azoknak semmi problémájuk nincs. Tudomásom szerint fizetés nélküli szabadságra
csak úgy lehet elmenni, ha szerz déssel alá tudják támasztani.

Kómár Jánosné: Fizetetlen szabadság elbírálása az én feladatom. A Munka Törvénykönyve
lehet séget ad munkáltató részére fizetési nélküli szabadság kiadására. Fizetési nélküli
szabadságot kaptak, amit a nyilvántartásban meg is lehet nézni, mivel ezek is vezetve vannak.



Novák Lajos: Jó azért szólok, hogy ez is legyen rendben.

De miért van az, hogy bizonyos emberek semmilyen lehet séget nem kapnak, aki kap az meg
heteket, hónapokat. Én azt mondom, neked szerz dés nélkül nem adhatsz fizetetlen
szabadságot, arról nem beszélve, hogy más helyét foglalja, mivel ezt a posztot be tudta volna
tölteni valaki más is.

 Micsutka Attila: Én nem értek semmit, olyan burkoltan van fogalmazva. Egyáltalán kir l van
szó?

Puporka Árpád: Puporka Árpádról.

Kómár Jánosné: Más is kapott fizetés nélküli szabadságot nem csak .

Novák Lajos: Ilyen hosszútávra?

Kómár Jánosné: Nem tudom, hogy a két hét mennyire hosszú táv?

Novák Lajos: Akkor megint csalás történt.

Puporka Árpád: Olyan kiélezett helyzet van, hogy nem történhet csalás, mert figyelik egymást
az emberek.

Novák Lajos: Én ezt értem, de itt meg kell felelni a törvényi feltételeknek. Amikor kapunk
büntetést akkor nem azt mondják, hogy én vagyok a hibás, mert nem tettem semmit csak
okoskodtam, hanem inkább, azt mondják te vagy a rossz, mert feljelentettél. Ezeket a
problémákat küszöbölni kell, nem pedig eltitkolni.

Azt is hallottam Berci, hogy te is dobhatsz ki embert, akkor kérdem én ki a munkáltató?

Kómár Jánosné: Nekem az a véleményem, hogy nézd meg a nyilvántartást, ha abban hibát
találsz, nyugodtam megint feljelenthetsz. Neked is megvolt a lehet séged, hogy ebbe a
munkaprogramba részt vegyél, azt mondtad nem akarsz. Vagy akarsz, vagy nem?

Novák Lajos: Most ez, hogy jön ide? Kevered a kett t.

Jó akkor, arra kérlek, vegyél fel a 14 f be, mivel k ves vagyok, de én szeretnék elmenni,
maszekolni és írjátok ki egyb l a fizetetlen szabadságot, hogy mennyjen a biztosított id m.

lem elvették a segélyt, másnak meg olyan szépen meg van oldva minden. Tudok 20 olyan
embert, aki kapja a segélyt és nincs felülvizsgálva. Most ezt fogom jelenteni. Az a baj, hogy
az egyiknek mindent lehet, a másiknak semmit.

Kómár Jánosné: A FHT-hez nekem semmi közöm, azt jogszabály írja el .

Én úgy gondolom, hogy az Önkormányzat rendje elég sokat javult. Ha valami problémát
látsz, vagy tanácsot tudsz adni javasolni, azt szívesen fogadjuk.

 Novák Lajos: Az a problémám, hogy mindenki mellet ver azzal, amit az állam ide hozott
munkát. Berci múltkor feltette azt a kérdést, hogy melyik képvisel  hozott ide munkát?



Én meg azt kérdezem, melyik polgármester hozott ide munkát? Szirákra egyedül az Oláh Pisti
hozott munkát, a többi csak a mellét veri.

Puporka Árpád: Én csak azért mondtam, mert ha az állam ad munkára lehet séget, azt ne
küldjük vissza.

Kómár Jánosné: Lajos, én úgy állítom be magam, hogy mártír vagyok?

 Novák Lajos: Bizonyos helyzetekben igen.

 Micsutka Attila: Jó szerintem döntést kellene hozni, mert ez már átmegy Mónika show-ba.

Kómár Jánosné: Három Start-munka programról van szó, a képvisel -testület jóváhagyja,
vagy tépjem szét?

Novák Lajos : Én kett vel egyet értek, eggyel nem.

Kómár Jánosné: Jó, akkor egyenként sorolom a pályázatokat.

Közúthálózat javításával kapcsolatos programmal, ki ért egyet?

A Képvisel -testület 2 igen 3 nem szavazattal a következ  határozatot hozta:

80/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem támogatja a Start-munka program
keretein belül benyújtott közúthálózat javítás pályázatot.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Kómár Jánosné: Belvízelvezetés?

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

81/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete támogatja a Start-munka program keretein
belül benyújtott belvízelvezetés pályázatot.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester



Kómár Jánosné: Téli értékteremt  pályázat épület felújítása. Ki ért egyet?

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

82/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete támogatja a Start-munka program keretein
belül benyújtott Téli értékteremt  pályázatot.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Novák Zoltán: Lenne még egy program. Ez egy hónapos 90%-ban támogatott program, 15
vel? Azzal mi lesz?

Kómár Jánosné: Takarító feladatokra, parkok takarításra lennének felvéve.

Novák Zoltán: Egy hónapra 115 ezer forint lenne az önrész.

Novák Lajos: 15 f re csak ennyi az önrész?

Novák Zoltán: Igen, mivel 90%-ban támogatott a program.

 Micsutka Attila: Nem sok a 15 f ?

Kómár Jánosné: Én 6 f t javaslok.

Novák Lajos: Ha mód és lehet ség van, akkor ne keljen cserélgetni a takarítókat.

Kómár Jánosné: Olyan program, nincs ami egy éves, de tehettek javaslatot.

Hány f  legyen?

Novák Lajos: Én szerintem mehet a 15 f .

Kómár Jánosné: A 100%-ban támogatott programot nem fogadjátok el, ebbe meg 10% önrész
van, és ezt meg támogatjátok?

Novák Lajos: Úgy gondolom, hogy van itt egy cég, akinek azt meg kell csinálnia, mivel ez az
 feladatuk. A másik meg az, hogy adjunk a n knek is munkalehet séget, takarítóra szükség

van.

Puporka Árpád: Ráadásul a télen képeztek útkarbantartókat.

Kómár Jánosné: A PENTA nem fogja kikátyúzni, azokat a területeket, amik már alapból
rosszak voltak, le vannak fényképezve az utak, hogy milyen állapotban voltak. Talán a Dózsa
György utat megcsinálják.



Visszatérva a 90%-ban támogatott pályázathoz. Hány f t javasoltok?

Cselovszki László: Én a pályázatot támogatom. A személyek számát pedig a polgármesterre
bízom.

Kómár Jánosné: Akkor legyen 6 f .

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

83/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület akként döntött, hogy a Munkaügyi Központ
által 90%-ban támogatott 6 f s közfoglalkoztatási munka lehet séget igénybe kívánja venni.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Kómár Jánosné: Tájékoztatás napirendi pont következik, az ehhez tartozó el terjesztéseket
megkaptátok.

Micsutka Attila: Az AVE Városfenntartó Kft-vel milyen id tartamra kötötted a szerz dést?

Kómár Jánosné: 2014. december 31-ig.

Micsutka Attila: A Munkaügyi Központ támogatás visszafizetés az mi? Ez a Bangó Gyula és
társai?

Kómár Jánosné: Igen az.

Micsutka Attila: Ezt ki miatt kell visszafizetni?

Kómár Jánosné: Több hibás is van, de els dleges hibás én vagyok, hogy felengedtem a
dolgozókat az iskolába. Munkaügyit l azt a tájékoztatást kaptam, hogy erre kapunk egy
megállapodást, hogy ez helyen legyen, de a megállapodás nem készült el, és kiderült, hogy
ilyen megállapodás nincs is. Mikor a képvisel -testületi ülésen Novák Lajos szólt, hogy ez
törvénytelen, én utána megkérdeztem a Munkaügyi Központot, akik azt a választ adták, hogy
nem tudnak ilyen megállapodást adni. Ezek után vissza lettek rendelve az Önkormányzathoz a
dolgozók.

Micsutka Attila: Ugyanígy fel kellett volna jelenteni a Hivatalt, amikor a közmunkásokat
kiadtuk a PENTA Kft-nek.

Novák Lajos: Én úgy tudom, hogy Baranyi Gusztáv kiválasztott 6 embert, amit meg is kapott
és  ezzel rendelkezett.



Micsutka Attila: Akkor meg fizesse ki!

Novák Lajos: Amíg a mi fenntartásunk alatt volt az iskola, addig nem adtunk embereket,
most, hogy nem a mi fenntartásunk alatt áll, most meg kapnak. Ráadásul olyan személyek,
akik semmit nem tesznek, csak ígérgetnek, nem érnek semmit. Ez polgármesteri hiba! t is
meg kell fegyelmezni már most!

Kómár Jánosné: Kérek is egy fegyelmit, de azt kell mondanom, hogy 177 ember még nem
volt foglalkoztatva ennél az Önkormányzatnál.

NovákLajos: Nem ez probléma, hanem az, hogy Baranyi Gusztáv miért kapott embereket?

Micsutka Attila: A jegyz  is b nös ebben az egészben, a törvényességért maga a felel s.
Hiába koptatja itt a nyelvét az ember. Az a baj, hogy amikor fizetni kell, mindenik másra
mutogat. Fizettünk egymilliót, erre rá egy hétre a közfoglalkoztatott sepreget a PENTA-nak,
ha azt jelenti valaki, az megint egymillió. Akkor maga miért nem szólt, hogy ezt így nem
lehet.

Novák Lajos: Példaként mondom, hogy Bangó Gyula, mint karbantartó ténykedett az
iskolában, erre felhívják a Dudás Lacit, hogy csinálja meg a kazánt.

Micsutka Attila: Ki kell számlázni Dudás Laci munkabérét az iskolának.

Novák Lajos: Annyira nem érdekel az egész, csak mondom.

A jelentést nyíltan vállalom, én voltam Novák Lajos.

Micsutka Attila: Ide van írva az el terjesztésre, hogy a visszafizetés megtörtént, akkor meg
nem érdekel.

Novák Lajos: Ki adott engedélyt ilyen összeg visszafizetésére?

Várnai Ildikó: Azt levonják.

Micsutka Attila: Oda is kell a jegyz  aláírása.

Várnai Ildikó: Nem kell az én aláírásom inkasszózzák azt anélkül is .

Én értem a Lajos felháborodását, de sajnos ezt az Önkormányzatnak kell visszafizetni.

Ezek mellett megjegyzem, hogy ebbe az iskolába sziráki gyerekek járnak, és ha nem a
Gusztiról lett volna szó, nem okozott volna problémát ez az eset.

Micsutka Attila: Ezt mért mondja?

Majd akkor enged át embereket, ha a testület engedi, addig maga ne engedjen senkit sehova,
esetleg vizet a csapon.

Várnai Ildikó: Én nem engedtem át senkit.



Micsutka Attila: Maga nem tudja, mit beszél! Én személyesen is megkérdeztem Bódi
Gusztitól, hogy hányszor jött „jó napot átvettük, mienk, jó barátság, ha kell valami szóljatok,
majd mi is kérünk, mi is adunk. Mondták ezt valakinek, mert nekem nem mondta senki?

Várnai Ildikó: Ki az a Bódi Guszti?

Micsutka Attila: Teljesen mindegy, ott mindenki Bódi Guszti.

Kómár Jánosné: Mert egyetlen b nöst lehet kinevezni, aki én vagyok, javaslok magamnak
egy fegyelmit. Kimegyek addig, amíg eldöntitek.

Várnai Ildikó: Alpolgármester nincs jelen.

Novák Lajos: Pedig van kett  fizetett alpolgármesterünk. Hívjátok be ket!

Micsutka Attila: Van értelme fegyelmit adni?

Le se bonyolítsuk az eljárást a választásig.

Novák Lajos: Az a probléma az egésszel, hogy én a sportpálya f nyírásra nem választhattam
embert, mert nem az én jogköröm. Akkor, mir l beszélünk?

Most meg kap a Roma Ön kormányzat 6 f t, ráadásul csak közvetlenül Guszti rokonai.

Micsutka Attila: Az meg a lapnak a másik oldala.

Novák Lajos: Többször szóltam, hogy megállapodás legyen, mert ez így nem jó. Az mondta a
polgármester, hogy rendezi, majd kés bb azt mondta, hogy  ezzel nem ér rá foglalkozni.
Akkor, most lehet vele foglalkozni.

Micsutka Attila: Én szívesen megszavaznám a fegyelmit, de a probléma, az ha nem leszek
itthon összehívnak egy új testületit és megszavazzák az ellenkez ét.

Novák Lajos: Nincs értelme a fegyelminek szerintem sem. Ez nem is arról szól.

A Képvisel -testület 5 nem  szavazattal a következ  határozatot hozta:

84/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete nem támogatja a Polgármester javaslatát,
melyben személyére kéri a fegyelmi tárgyalás lefolytatását a Munkaügyi Központ támogatás
visszafizetési ügy kapcsán.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz



Kómár Jánosné: Következ  napirendi pont, a bels ellen rzési jelentés elfogadás, az
el terjesztéseket megkaptátok.

Várnai Ildikó: Bels ellen rzési jelentés az a tavalyi évre kötelez  volt, annak ellenére, hogy
megsz nt félévkor a Pásztói Kistérségi Társulás. Akkor választottunk egy hölgyet, hogy majd
ezt az ellen rzést el fogja végezni. A szerz dés megkötésre került,  nem csinált semmit, mi
nem fizettünk érte semmit, de a jelentést, akkor is el kell készíteni.

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

85/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, akként döntött, hogy elfogadja a
bels ellen rzési jelentést.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

Kómár Jánosné: Közbeszerzés kamerarendszer pályázathoz, ehhez is kaptatok
el terjesztéseket.

Ez egy közbeszerzési kiírás, a közbeszerzést szabályzó rendeletnek megfelel en. El kellene
dönteni az ezzel kapcsolatos dátumokat, és a meghívottak körét. Akinek, van javaslata, azt
szívesen fogadom.

Én úgy gondolom, hogy a kezdési id t augusztus 1-re kellene rakni és a megvalósítás az
szeptember 30. napja lenne.

Cselovszki László: A kastélyban telepített a Nádasdi, tudomásom szerint nincs vele probléma.

Kómár Jánosné: A kiküldött el terjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kifogása, vagy
írjunk-e még valamit bele?

Cselovszki László: A bírálati szempontnál nagyobb hangsúlyt kapjon a m szaki tartalom.

Micsutka Attila: A karbantartási költség összege legyen egy szempont a bírálásnál.

Várnai Ildikó: Akkor a felhívásba bele kell venni, hogy a bírálati szempontokat.

Kell a bíráló bizottságba egy olyan ember aki ért ezekhez a m szaki dolgokhoz.

Kómár Jánosné: Tulajdonképpen ezt hétf n postára lehet adni, ha úgy gondoljátok.

Micsutka Attila: Karbantartás id tartama, magasabb m szaki tartalom legyen benne a
bírálatnál.



Kómár Jánosné: Ha feladjuk 2014.08.21. napján a felhívást, akkor augusztus elején adják be a
pályázatot, és 20-a körül legyen szerz déskötés. Akkor van 10 nap, hogy elbíráljuk.

Várnai Ildikó: Lesz bíráló bizottság?

Kómár Jánosné: Igen kell bíráló bizottság.

Legyen benne Micsutka Attila, legyen benne Cselovszki László, mint a pénzügyi bizottság
elnöke.

Várnai Ildikó: És kell egy küls s, aki ért a m szaki részéhez.

Kulikné Bányász Erzsébet: Esetleg Fekete Zsolti?

Kómár Jánosné: Majd eldönti a bizottság, de legalább három tagnak kell lenni.

Várnai Ildikó: Három tagnak és abból egynek kell lenni küls s tagnak.

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

86/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, akként döntött, hogy kamerarendszer
közbeszerzés pályázat bíráló bizottság tagjainak megválasztja Micsutka Attila és Cselovszki
László képvisel ket.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Várnai Ildikó: A fogorvossal kapcsolatosan lenne nekem is egy el terjesztésem. Múlt
testületin döntést hozott a képvisel -testület, hogy ha kifizeti Kisbágyoni Önkormányzata a
tartozását, akkor kiléphet a fogászati körzetb l. Ki is fizették a hat hónapot, de nem tudom
kivenni Dr. Dubszki Zsolt m ködési engedélyéb l, mivel Héhalomban hozott döntés sem
felelt meg a hatóságnak, így Héhalom új döntést hozott, ahol leírták, hogy fogadják
Kisbágyont a körzetbe, viszont a sziráki döntést nem úgy kell meghozni, hogy hozzájárulunk,
hanem úgy hogy 94/2011-es határozatot, módosítom, akként, hogy abban már Kisbágyon nem
szerepel.

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

87/2014.(VII.7.) számú határozat

a 94/2011 (XI. 17.) határozat módosításáról.



1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, a 94/2011 (XI. 17.)
számú képvisel -testületi határozatát a következ k szerint módosítja.

      2./ 2014. július 1. napjától a Sziráki székhely  fogorvosi alapellátási körzethez tartozó
települések Bér Község, Buják Község, és Szirák Községek.

       3./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete ezzel egyidej leg 2014. július 1.
napjától elfogadja Kisbágyon Község kiválását a Sziráki székhely  fogorvosi alapellátási
körzetb l.

Határid  : azonnal

Felel s : Várnai Ildikó jegyz

Kómár Jánosné: Következ  napirendi pont rendezési terv partnerségi egyeztetés szabályairól.
Kell a rendezési tervhez partnerségi egyeztetési szabályzat. Ez arról szól, hogy kinek kell
megküldeni a rendezési terv módosítását, vagy magát a rendezési tervet.

Kérem a képvisel -testületet, döntsünk!

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

88/2014.(VII.17.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, akként döntött, hogy elfogadja a rendezési
tervhez szükséges partnerségi egyeztetési szabályzatot.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Kómár Jánosné: Utas-váró épület építése a faluközpontba. Van egy kis anyagunk, amib l
tudunk buszmegállót csinálni, de még kellene hozzá anyag.

Novák Lajos: Erre mennyi pénz van?

Kómár Jánosné: Szerintem maximum 100.000.-Ft.

Kulikné Bányász Erzsébet: Meglehet annyiból csinálni?

Kómár Jánosné: Igen, mivel megvan a cserép, tégla, faanyag, a többire elég 100.000.-ft.

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

89/2014.(VII.17.) számú határozattal



Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete, akként döntött, hogy a faluközpontba utas-
várót épített, melynek építési költségét maximum 100.000.-forintban határozza meg.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Kómár Jánosné: Kisiskolával kapcsolatos problémák.

Novák Lajos: A kisiskolával kapcsoltban az problémám, hogy mint itt ül  felel s képvisel k,
hónapok óta engedjük azt, hogy így nézzen ki a f utcánk. A járdát elvették, közterületet nem
fizetnek, hogy ebben a faluban a legutolsóbb öregasszonyról is lehúzzuk még a szaros
bugyiját is, most idejönnek más településr l bombáznak, rombolnak és nem teszünk semmit.
Ha bármilyen balesett történik, például elütnek egy gyereket, mert nincs járda, akkor nem
tudom, hogy Mikus Kinga tartaná-e a hátát. Én kérem a képvisel -testületet, hogy ez ellen
tegyünk, és a közterületi díjat is meg kell megállapítani, és azonnal behajtani.

Novák Zoltán: Buzás Pál kapott egy határozatot, amely feljogosítja t arra, hogy az adott
területet 2014.10.30-ig lezárja, és tudomásom szerint közterület használati díj mentességet is
kapott.

Novák Lajos: De neki vannak kötelezettségei is. Neki azt a területet rendben kell tartani,
mentesítenie kellene a látványtól a portól, és egyéb dolgoktól a lakosokat. Erre fel kell hívni
Buzás Pál figyelmét.

Novák Zoltán: Én írtam egy felszólító levelet, de a polgármester azt mondta ne küldjem el.

Várnai Ildikó: Ha mi adtuk ki a határozatot, akkor saját hatáskörben módosítom, mert
balesetveszélyes a terület. Jó Novák Zoltán elküldi a felszólító levelet Buzás Pál részére.

Kómár Jánosné: Erzsike a M vel dési-ház kútjának fedele, posta el tti akna, volt rend rség
el tti járdával kapcsolatos észrevételezését hallgatjuk?

Kulikné Bányász Erzsébet: A M vel dési Ház el tti kút tíz méter mély az nagyon veszélyes.
Ugyan ez e helyzet a posta el tt is.

Kómár Jánosné: A posta el tti rész a posta feladata, tegye rendbe!

Novák Zoltán: Az közterületen van.

Micsutka Attila: Hívjuk fel a posta figyelmét, hogy balesetveszélyes.

Novák Lajos: Még mi felhívjuk a figyelmét, még k reagálnak, addig hat halott lesz.

Novák Zoltán: Szerintem egy beton fedlap elég rá, az maximum ezer forint.

Van még lyuk, amit be kell tömni?



Kulikné Bányász Erzsébet: Igen, a Pet fi út 82. szám el tt.

Kómár Jánosné: Azt meg kell csináltatni a PENTA Kft-vel, mert azt k csinálták.

Kómár Jánosné: Óvón  felvételével kapcsoltban szeretne Novák Lajos valamit.

Novák Lajos: Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy Potocskáné hogy került az óvodába?
Tud nekem erre valaki választ adni?

Kómár Jánosné: Meghirdetésre került az állás,  jelentkezett az óvodavezet  meg fölvette.

Novák Lajos: Most miért tették t ki?

Kómár Jánosné: Én nem tudok róla, hogy kitették volna.

Tudomásom szerint próbaidejét tölti.

Novák Zoltán: Nem augusztus 31. napjával sz nik meg a határozott idej  szerz dése. Jelenleg
ki van írva szeptember 1. napjával óvodapedagógusi pályázat.

Kulikné Bányász Erzsébet: Ugyan erre az állásra, nem másik?

Novák Zoltán: Nem.

Novák Lajos: Köszönöm a tájékoztatást.

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


