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Meghívó 

 

A 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően, Szirák Község Önkormányzat 

Képviselő-testületét 2015. április 30. napján 16 órára a Képviselő-testület rendkívüli nyílt 

ülésére összehívom. 

Az ülés helye : Szirák Község Önkormányzat épülete Szirák, Petőfi út 31. 

Az ülés javasolt napirendi pontjai : 

 

1. Falubusz vásárlásával kapcsolatos pályázati lehetőség  

Előterjesztő : Dr. Lukács Noémi képviselő 

 

2. Közkonyha létesítésével kapcsolatos pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Kómár Jánosné polgármester 

 

3. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályázati lehetőség  

Előterjesztő: Kómár Jánosné polgármester 

 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Szirák, 2015. április 27. 

. 

       Tisztelettel: 

                                                                              

                                                                              Kómár Jánosné 

                                                                                polgármester  
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A 2015. évi április hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésről 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Petőfi út 31. 

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április hó 30. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén. 

Jelen vannak:  

Kómár Jánosné polgármester  

Cselovszki László alpolgármester 

Dudás Lászlóné képviselő 

Dr. Lukács Noémi képviselő 

Dr. Micsutka Attila képviselő 

Mikus János képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz Mikus Kinga aljegyző. 

 

Távol maradt :  

Novák Lajos képviselő 

 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.  

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mikus Kinga aljegyzőt, illetve javaslatot tesz a hitelesítő 

személyére, Cselovszki László alpolgármester személyében. 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 5 igen szavazattal 

elfogadja. 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szereplőknek megfelelően. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

1./ Falubusz vásárlásával kapcsolatos pályázati lehetőség 

2./ Közkonyha létesítésével kapcsolatos pályázati lehetőség 

3./ Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályázati lehetőség 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1./ Falubusz vásárlásával kapcsolatos pályázati lehetőség 

 
Dr. Lukács Noémi: 

Jelenleg ott tart a pályázat, hogy árajánlatokat kértünk és azokat gyűjtjük össze. Árajánlatot 

tulajdonképpen tudunk kérni bármennyit, azonban csak az Opel vállalja az előfinanszírozást. 

Ehhez ki kell töltenünk egy nyilatkozatot. Ez nagyon sürgős lenne, mert még ma vissza kell 

küldeni, ha tőlük akarunk vásárolni. 

 

Kómár Jánosné: 

Az önkormányzatnak nincs arra kapacitása, hogy vállalja az előfinanszírozást, ezért 

kénytelenek vagyunk elfogadni az Opel ajánlatát. 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Több ajánlat van nálam, ezeket megmutatom, de azt javaslom, hogy elsőként az Opelt 

válasszuk, és csak második helyen jelöljünk meg egy olyan kereskedést, ahol nem vállalják az 

előfinanszírozást. Alpolgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy miről is szól a 

nyilatkozat. 

Cselovszki László: 

A nyilatkozat arról szól, hogy amennyiben megnyerjük a pályázatot, úgy előfinanszírozással 

erre a gépjárműre kívánjuk felhasználni a támogatás összegét, amire az ajánlatot kaptuk. 

Miután megnyertük a pályázatot és megkaptuk a támogató határozatot, 5 munkanapon belül 

felkeressük az ajánlattevő márkakereskedést egyeztetést céljából   

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

24/2015. (IV.30.) számú határozat 

Opel Maxabonak tett nyilatkozatról  

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EMVA keretén 

belül benyújtott pályázat sikeressége esetén az Opel Maxabo által kínált Opel Vivaro típusú 

gépjárművet kívánja megvásárolni. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő : azonnal 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester, Dr. Lukács Noémi képviselő  

 

Kómár Jánosné: 

Már van a falubusszal kapcsolatban egy határozatunk, de az még nem tartalmaz semmilyen 

konkrétumot. Most hozzunk egy határozatot arról, hogy beadjuk a pályázatot, illetve vállaljuk 

az ÁFA tartalom megfizetését. Ezt be kell majd nyújtanunk a pályázat mellékleteként. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

25/2015. (IV.30.) számú határozat 

Falubusz vásárlásáról 



1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztését határozta el. Ennek érdekében pályázatot nyújt be – a 

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételei alapján– a község közösségi, 

szociális és egyéb szolgáltatási funkcióinak ellátásához falubusz beszerzésére. 

2./Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen határozatával akként dönt, hogy 

sikeres pályázat esetén saját költségvetése terhére vállalja az ÁFA tartalom megfizetését  

2.500.000 forint összeg erejéig.  

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Dr. Lukács Noémi képviselő  

 

Kómár Jánosné: 

Ha sikerül megnyernünk a pályázatot, akkor létre kell hoznunk egy Közlekedési Szolgálatot. 

Ennek a szolgálatnak van egy úgynevezett Szakmai programja, amely szerint működik és 

tevékenykedik. A programban minden rögzítve van: a szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak 

köre, a szolgáltatás formája és rendszeressége, az igénybevétel és a kapcsolattartás módja, a 

pénzkezelés és a gépjárműkezelés is. Természetesen a program csak akkor lép hatályba, ha a 

támogatási kérelmet pozitívan bírálták el és már beszereztük az autót is. 

Dr. Lukács Noémi: 

Én úgy gondoltam, hogy a szociális rendeletet kell kiegészíteni azokkal a dolgokkal, amiket 

végezni fogunk, amennyiben megnyerjük a pályázatot. 

Kómár Jánosné: 

Ha a szociális rendeletet egészítjük ki, akkor már most vállalnunk kellene ezeket a 

szolgáltatásokat, azonban mi csak a pályázat megnyerése esetén tudjuk ezt teljesíteni. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

26/2015. (IV.30.) számú határozat 

Közlekedési szolgáltatásokról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatás csomagot és az 

alapszolgáltatások fejlesztését, illetve a közlekedési szolgáltatás bevezetését szolgáló 

gépjármű-beszerzési pályázat szakmai programját elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester  

( A Szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 



2./ Közkonyha létesítésével kapcsolatos pályázati lehetőség 

 
Kómár Jánosné: 

Régi álma a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat saját közkonyhával rendelkezzen. 

Lehetőségünk van pályázni már működő konyha kapacitásbővítésére, vagy étkező 

kapacitásbővítésére, vagy új konyha létesítésére, vagy új étkező kialakítására, vagy már 

működő konyha infrastrukturális felújítására, vagy étkező felújítására, vagy friss, helyi 

alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztésére, vagy korszerű táplálkozást segítő 

technológia fejlesztésére. Maximum 95%-os támogatás érhető el a pályázatban. A mi 

adóerőnk 18.000 Ft/fő alatti, ezért mi 95%-os támogatottságra számíthatunk. Én azt javaslom, 

hogy új konyha létesítésével kapcsolatban nyújtsunk be pályázatot. Két lehetőségünk lenne: 

vagy egy új épületet építünk a közkonyha létesítésére, vagy már egy meglévő épületet 

alakítunk át. Május 29.-ig kell benyújtani elektronikusan a pályázatot az EBR42-ben, 

papíralapon pedig június 1.-ig a Magyar Államkincstárhoz. Szívesen magamra vállalom a 

pályázat benyújtásával és megírásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Micsutka Attila: 

A közkonyha önkormányzati fenntartású lenne, vagy kiadnánk valakinek? 

 

Kómár Jánosné: 

Fenntartási kötelezettség van, amit kétféle módon lehet teljesíteni: az egyik módja, ha az 

önkormányzat tartja fenn, a másik módja az, hogy a feladatot átadja valakinek, aki ellátja az 

önkormányzattal kötött szerződésben foglalt kötelezettségeket. Pályázni csak az 

önkormányzat tud, ezért javaslom, hogy próbáljuk meg a pályázatot. Jelen pillanatban 200 

adag étellel számolhatunk. 

 

Micsutka Attila: 

Számolni kell az eseti étkezéssel is és véleményem szerint a szociális étkezők száma is nőne, 

mert olcsóbban tudnánk előállítani az ételt. 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Nem gondolnám, hogy ez annyira egyszerű, mint ahogy erről beszélünk. Rengeteg minden 

kell hozzá, amit nem lehet május végére beszerezni vagy elintézni. 

 

Micsutka Attila: 

A részletekben most ne vesszünk el, mert egyelőre arról kell döntenünk, hogy beadjuk a 

pályázatot, vagy nem. 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Arról azért csak kell beszélni, hogy egyáltalán hol szeretnénk, hogy legyen a majdani 

közkonyha. Elég sok ingatlana van az önkormányzatnak, nem tudom, hogy kell e még egyet a 

nyakunkba venni. Nem mindegy, hogy felújítunk egy épületet, vagy építünk egyet. Ezenkívül 

nem szabad úgy gondolkodnunk, mint egy Pest megyei gazdag településnek, akik képesek 

akár több ezer adag étel előállítására is. 

 

 

 

 

 



Micsutka Attila: 

Engedélyezési szempontból teljesen mindegy, hogy 100 vagy 1000 adag ételt akarunk 

előállítani, mert ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelni mindkét esetben. A jogszabály 

nem tesz különbséget. 

 

Dudás Lászlóné: 

Az önkormányzatnak annál jobb, minél több adagot tud előállítani és eladni. De térjünk vissza 

arra, hogy egyáltalán hol lehetne ezt kialakítani. 

 

Kómár Jánosné: 

Ha már a meglévő épületek közül kell választani, akkor én a Petőfi úton található két egymás 

mellett lévő lakásunk átalakítására gondoltam. Ha egy teljesen új épületről van szó, akkor 

javaslom a régi KAEV épületének helyét, itt a Petőfi úton, vagy a régi iskola helyét 

ugyancsak a Petőfi úton. 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Szerintem mindenképpen a faluközpontban lenne a legjobb. Illetve nyilván jobb egy olyan 

épület, amit eredetileg is arra a célra találtak ki, amire használni fogják, mint egy olyan, amit 

átalakítanak.  

 

Kómár Jánosné: 

Akkor melyik üres telekre tegyek vételi ajánlatot elsősorban? 

Dr. Micsutka Attila: 

Én a régi KAEV helyét javaslom. 

Mikus Kinga: 

Mivel elég szűkös a határidő a pályázat beadására, ezért szerintem legyen egy „B” terv is arra 

vonatkozóan, hogy hol is lehetne még közkonyhát kialakítani. 

Kómár Jánosné: 

Van még a sportpálya mellett is üres területünk. Ezen kívül a Művelődési Ház mögött is és a 

régi Rendőrség épülete mögött is van. Mindkét esetben a Mátra utcából kellene megoldani a 

bejárást. 

Dudás Lászlóné: 

Szerintem a Művelődési Ház mögött is jó lenne, ha nem sikerül itt a központban ezt 

létrehozni. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

27/2015.(IV.30.) számú határozat 

a közkonyha létesítéséről 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”.  

2./ A Képviselő-testület pályázati célként az „új konyha létesítését” jelöli meg. 

3./ Az új konyha létrehozásának érdekében meg kívánja vásárolni a Szirák Petőfi út 62. szám 

alatti ingatlant. 



4./ Abban az esetben, amennyiben a fenti ingatlant nem sikerül megvásárolni, úgy a Szirák 

Petőfi út 100. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú telket megosztatja és a Művelődési 

Ház mögé tervezteti a közkonyha épületét.  

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

 

3./ Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályázati lehetőség 

 

Kómár Jánosné: 

Az előző évben nem nyújtottunk be nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban pályázatot. 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy kíván e ebben az évben pályázatot benyújtani? 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Határozottan igen. 

 

Kómár Jánosné: 

Ki fogja koordinálni, ki fogja kiosztani és ki felügyeli tulajdonképpen az egészet? 

 

Dr. Micsutka Attila: 

Én egy évben részt vettem a nyári gyermekétkeztetésben és akkor eldöntöttem, hogy soha 

többet nem csinálok ilyet végig. Tisztelet a kivételnek, de a legtöbben szétdobálják a 

konzerveket, az ételt otthon az állatoknak adják oda. Amit az étellel művelnek az kritikán 

aluli. Ez esetben nem arról van szó, hogy pl. 3 ember miatt nem kap 100, hanem arról, hogy 

kb. 100 gyerekből 80 ezt csinálja. 

 

Dudás Lászlóné: 

Nekem is volt szerencsém részt venni az ebédosztásban az egyik évben. Semmi nem volt jó 

nekik. Többször mondták, hogy ez egy moslék amit adunk, pedig tényleg nem volt rossz az 

ebéd amit kaptak a gyerekek. 

 

Kómár Jánosné: 

A probléma az, hogy senki nincs megelégedve azzal amit kap. 

 

Dr. Lukács Noémi: 

Akkor hivatalosan keressük meg a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és kérdezzük 

meg, hogy akarnak e nyári gyermekétkeztetést és elvállalják e az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

Dr. Micsutka Attila: 

Ezzel az a baj, hogy megint a polgármesternek lesz plusz munkája, mert ők nem lesznek 

jogosultak semmit aláírni, semmit átvenni. Tehát megint az önkormányzat nyakában marad a 

dolog. 

 

 



Kómár Jánosné: 

Nagyon sokszor megütöttük már a bokánkat ezzel kapcsolatban, ezért ne is vitatkozzunk 

tovább, hanem szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület 5 nem és 1 igen szavazattal a következő határozatot hozta : 

28/2015.(IV.30.) számú határozat 

a nyári gyermekétkeztetésről 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván pályázatot 

benyújtani a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a 2015. évben.  

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a 

Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 

Szirák, 2015. április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                                                

…………………………………………… 

Kómár Jánosné polgármester                                                      Mikus Kinga aljegyző       

 

 

 

 

 

 

     

          ….…………………………………………………                                                                       

                                                 Cselovszki László alpolgármester 


