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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Petőfi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május hó 15. napján megtartott
soron következő nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kómár Jánosné polgármester
Cselovszki László alpolgármester
Dr. Lukács Noémi képviselő
Mikus János képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz Mikus Kinga aljegyző.
Távol maradt :
Dr. Micsutka Attila képviselő
Dudás Lászlóné képviselő
Novák Lajos képviselő
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 főből 4 fő jelen van.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mikus Kinga aljegyzőt, illetve javaslatot tesz a hitelesítő
személyére, Mikus János képviselő személyében.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 4 igen szavazattal
elfogadja.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szereplőknek megfelelően.
A képviselő-testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:
1./ Gyermekjóléti- és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
2./ Polgármester kötelező beszámolója
3./ Rendelet alkotás és – módosítás
- 2014. évi költségvetésről szóló rendelt módosítása
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
4./ Közkonyha pályázat költségbecslése, vázlatterve
5./ Útburkolat felújításával kapcsolatos pályázati lehetőség
6./ Beszámoló a Soter-Line Pályázati Akadémia Fórumáról, pályázati lehetőségekről
7./ Szociális Szövetkezet alapításának formái (tájékoztató)
8./ Egyebek
- Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztató
- Vízkár elhárítási tervvel kapcsolatos döntés
- Lakossági kérdés
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1./ Gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló
Tóth László családgondozó beszámol a 2014. évben végzett munkájáról - az írásos
előterjesztésnek megfelelően - a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatokkal
kapcsolatban. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag – külön számozott határozat nélkül –
elfogadja a beszámolót.

2./ Polgármester kötelező beszámolója
Kómár Jánosné:
Az előző ülésen született egy határozat, ami tulajdonképpen egy javaslat az óvodavezető felé.
Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy komoly problémákkal kell majd megküzdeni az
óvodában. Így is történt, mert azóta a gyerekek viselkedése sok esetben példátlan, a szülők
viselkedése is megengedhetetlen. Megrendeltük a kamerarendszert az óvodába, de ennek a
kivitelezése még eltart egy darabig. Voltam fönt az óvodában, mert a gyerekekkel egyszerűen
nem bírtak az óvonők. Három szülőt behívattam és hazaküldtem a gyerekeket. Ezeknek a
gyerekeknek segítségre van szükségük, véleményem szerint sajnos orvosi segítségre.
Dr. Lukács Noémi:
Annyi közmunkásunk van, nem lehetne, hogy felküldjünk két embert, hogy segítsék az
óvónők munkáját?
Kómár Jánosné:
Most is van fent kettő. Katasztrófa ez a helyzet.
Mikus János:
Én nem értem. A szülők nincsenek megelégedve azzal a döntéssel, amit hoztunk?
Kómár Jánosné:
De megvannak, ennek ellenére továbbra is vádaskodnak. Most éppen mással csinálják ezt. De
csak azt fogják elérni, hogy nem lesz óvónőnk és óvodánk sem.
Mikus János:
Ilyen nincs. Ki kell tiltani a problémás szülőt és a gyerekét is, vagy át kell helyezni speciális
óvodába. Két gyerek miatt 50 gyerek fog szenvedni?
Kómár Jánosné:
A kamerarendszert mindenképpen megsürgetem, mert mi nem tudunk ott lenni a nap 8
órájában.
Puporka Árpád:
A feleségem is fent dolgozik most. A probléma az, hogy a szülők nem tudnak verés meg
nevelés között különbséget tenni, azért mert fogalmuk sincs arról, hogyan kell gyereket
nevelni.
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Mikus János:
Minek megy mindennap a szülő az óvodába? Menjen akkor, amikor szülői értekezlet van.
Valahogy rendet kell teremteni végre.
Cselovszki László:
Javasoltam, hogy pszichológus szakvéleményt kell kérni és aki nem közösségbe való, vagyis
nem ebbe a közösségbe való, azokat a gyerekeket el kell küldeni ebből az intézményből.
Vannak szakemberek, akik kimondottan speciális nevelési igényű gyermekekkel
foglalkoznak. Erre itt nincs kapacitás.
Kómár Jánosné:
Tehát ez volt az egyik probléma. A másik, amiről tudnia kell a képviselő-testületnek, hogy két
ingatlanra tettem vételi ajánlatot, amire felhatalmazást kaptam. Csak az egyik ingatlan
tekintetében kaptam választ, de ott nem fogadták el sajnos az ajánlatot. Lezárult a falubusz
pályázat is, ahová sikerült benyújtanunk a mi pályázatunkat is. A többi pályázatról még szó
lesz a későbbiekben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag – külön számozott határozat nélkül –
elfogadja a beszámolót.

3./ Rendelet alkotás és – módosítás
Kómár Jánosné:
Mindenki kapott írásos előterjesztést a költségvetés módosításról. Ahhoz, hogy a végrehajtást
el tudjuk fogadni, előbb módosítani kell a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja
9/2015.(V.18.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önk.
rendelet módosításáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kómár Jánosné:
A végrehajtási rendelt tulajdonképpen arról szól, hogy pontosan mi történt a 2014. évben.
249.732 e Ft bevétellel és 234.896 e Ft kiadással zártuk az évet. A különbözet nem
megtakarítás, hanem a START munkaprogramból még fel nem használt támogatás.
Dr. Lukács Noémi:
A kiadásoknál, a felújítások alcímnél mit értünk?
Kómár Jánosné:
Az önkormányzat épületének külső felújításához szükséges anyagköltséget, a védőnői
szolgálat belső felújításához szükséges anyagköltséget, az orvosi rendelő belső felújításához
szükséges anyagköltséget.
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Dr. Lukács Noémi:
És a beruházások? Mire ruháztunk be? A bevételeknél az egyéb tárgyi eszközök értékesítése
sorban mi ez az összeg? Eladtunk valamit?
Kómár Jánosné:
A kamerarendszerre kapott támogatás van feltüntetve.
Cselovszki László:
A bevételeknél pedig a kistérségi társulás felbomlása során keletkezett vagyonrészünk
szerepel ott.

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja
10/2015.(V.18.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Közkonyha pályázat költségbecslése, vázlatterve
Kómár Jánosné:
A véleményem az, hogy kicsit túllőttünk a célon. Megvan az értékbecslés és a vázrajz is. Az
1000 adagos konyha báziskonyhának minősül. A báziskonyhára egészen más jogszabályok
vonatkoznak, mint az egyéb konyhára. Így komoly az összeg és túl komoly az épület is. Az
ehhez szükséges önrésszel nem rendelkezünk. A javaslatom az lenne, hogy elégedjünk meg
egy 600 adagos közkonyhával. Kisebb lesz az épület, kisebb lesz a beruházási költség és
kisebb lesz az önrész is. A tervezők vállalták, hogy amennyibe a Képviselő-testület úgy dönt,
hogy kisebb konyhát szeretne, úgy áttervezik a rajzokat és a költségeket.
Dr. Lukács Noémi:
Én az előző alkalommal is jeleztem, hogy sokkal reálisabbnak tartom a kevesebb adagot
előállító közkonyha létrehozását, ezért én támogatom a javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta :
29/2015.(V.15.) számú határozat
a közkonyha létesítéséről
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 27/2015.(IV.30.)
számú Képviselő-testületi határozatával összhangban megerősíti azon szándékát, mely szerint
pályázatot kíván benyújtani a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”,
600 adagos közkonyha építésének érdekében.
2./ A Képviselő-testület vállalja a pályázathoz szükséges önerő biztosítását, melynek összege
a pályázati összeg 5%-a, azaz 8.034.395 Ft.
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3./ Az új konyha létrehozásának helyét a Szirák belterület 193 Hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonban lévő területet jelöli ki.
Határidő : értelem szerint
Felelős : Kómár Jánosné polgármester

5./ Útburkolat felújításával kapcsolatos pályázati lehetőség
Kómár Jánosné:
Megjelent egy másik pályázat, amely a belterületi utak javításával kapcsolatos. Max. 15 millió
Ft-ot lehet igényelni és a támogatottság 85%. Én a Kertész út, a Petőfi út és a Csurgó út
felújítását javaslom, de mindhárom útszakasz felújítása nem fér bele a pályázatba. A Kertész
úttal kapcsolatban nem tudom, hogy kell-e engedély vagy sem, ezért oda a közlekedés
felügyelettől állásfoglalást kell kérnünk, hogy engedélyköteles, vagy sem. Ha az, akkor kiesik
a pályázatból, mert erre sem idő, sem pénz nem áll a rendelkezésünkre. Azt javaslom, hogy
első körben kérjünk árajánlatot a 3 útszakaszra. A pályázatot június 9.-ig kell feltölteni a
rendszerbe, ezért nincs túl sok időnk. Döntsük el, hogy melyik útszakaszokat helyezzük most
előtérbe.
Dr. Lukács Noémi:
Nem tudok dönteni addig, amíg nem látom az utakat. A Petőfi út valóban rossz állapotban
van, de a többiről nem tudok nyilatkozni.
Cselovszki László:
Rangsort én sem tudok felállítani, mert a Kertész út vége tulajdonképpen semmilyen, mert
nincs is út. A Csurgó út is hasonló, bár ott valamikor volt út. A Petőfi út a legjobb a három
közül, de az is távol van a jótól, viszont az a legforgalmasabb.
Kómár Jánosné:
A Petőfi úton annyi lenne a munka, hogy ki kell vágni a kátyúkat, be kell tömni és a tetejére
kell húzni az aszfaltot. Ez igényli a legkevesebb pénzt. A Kertész út a legrövidebb szakasz, de
teljesen új útalapot kell építeni. A Csurgó útra is új útalap kell, bár nem olyan mint a
Kertészre, de ez a leghosszabb út.
Cselovszki László:
Szerintem legyen a Csurgó és a Kertész az elsődleges, mert a Petőfi nem igényel sok pénzt
sem és sok munkát sem.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
30/2015. (V.15.) számú határozat
útburkolatok felújításáról
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván
benyújtani az EBR42 rendszeren megtalálható a belterületi utak, járdák, hidak felújítására c.
pályázat keretén belül a Szirák Kertész út és a Szirák Csurgó út útburkolatának felújítására.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy vállalja a pályázathoz kapcsolódó 2.800.734 Ft
összegű önrész biztosítását.
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Határidő : értelem szerint
Felelős : Kómár Jánosné polgármester

Dr. Micsutka Attila megérkezik a Képviselő-testületi ülésre.

6./ Beszámoló a Soter-Line Pályázati Akadémia Fórumáról, pályázati
lehetőségekről
Cselovszki László:
Múlt héten részt vettem egy fórumon, amelyen tájékoztattak a fiatal gazda pályázat
részleteiről és különböző önkormányzati, illetve mezőgazdasági pályázatok lehetőségeiről.
Nagyon kevesen voltunk, ezért inkább beszélgetés jellegű volt és a szociális szövetkezetről
kaphattunk információkat. A szövetkezet alakításával kapcsolatban érdekességként felmerült,
hogy a jövő évtől valószínűleg szociális szövetkezetek fognak alakulni ott, ahol eddig START
munkaprogramok működtek. Az önkormányzatok koordinálásával kell majd ezeket
megalapítani, viszont nagy kérdés, hogy a tagok milyen és mekkora vagyoni hozzájárulással
fogják alapítani. Nem szerencsés átruházni az önkormányzat eddig megszerzett vagyonát a
szövetkezetre, mert ezzel tulajdonképpen lemond a tulajdoni jogáról is. Illetve az a probléma
jelenleg is és a szövetkezetek esetén is, hogy a megtermelt javakból, igazából nem tud
profitálni sem az önkormányzat, sem a szövetkezet. Vannak még tisztázandó kérdések ezzel
kapcsolatban, de már most látszik az, hogy nagyon sok cég azért alakul, hogy ezeket a
szövetkezeteket megalakítsa, koordinálja, nyilván valamilyen sikerdíj fejében.
A szociális szövetkezetről szóló írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag – külön számozott határozat nélkül –
elfogadja a beszámolót.

7./ Szociális Szövetkezet alapításának formái (tájékoztató)
Kómár Jánosné:
Én is voltam egy polgármesteri találkozón, ahol jelen volt 4 államtitkár és 40 polgármester.
Hallottam a vidékfejlesztési programokról, a TOP-os és a ROP-os pályázatokról.
Valószínűleg június és július környékén jönnek ki az új pályázatok. Komoly pályázati
lehetőségek lesznek az önkormányzatok részére is. Kértem egy anyagot a vidékfejlesztési
programról, amit e-mailen fognak megküldeni nekem. Akkor a pályázatíró bizottság részére is
átadom ezt az anyagot, hogy tanulmányozzuk át, hogy mire lenne érdemes pályáznunk.
Nagyon figyeltem a műemlék felújításával kapcsolatos pályázatokat, de sajnos az nincs és
intézmények felújításával kapcsolatban sincs pályázat.
Dr. Lukács Noémi:
Előre egyezzünk meg, hogy ki mit csinál a pályázatokkal kapcsolatban, hogy ne fussunk
felesleges köröket.
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Kómár Jánosné:
Nekem is ez a véleményem. Mindenki legyen tisztában azzal, hogy mi a feladata és a vállalt
feladatát végezze is el tisztességesen.
Dr. Lukács Noémi:
Óvoda felújításával kapcsolatos pályázatot hallottam júliusi határidővel.
Kómár Jánosné:
Júniusban fog megjelenni a pályázati kiírás az óvoda felújítással, óvoda bővítéssel vagy óvoda
építéssel kapcsolatban
Dr. Lukács Noémi:
Amit én mondok az kizárólag óvoda felújítással kapcsolatos.
Kómár Jánosné:
Van egy pályázat az EBR42-n is, de az max. 30 millió Ft. Erről már korábban tájékoztattam a
Képviselő-testületet, de azt javasoltam, hogy ezt hagyjuk mert 28 millió Ft-ból nem tudunk új
csoportszobát csinálni.
Dr. Lukács Noémi:
Nem egyről beszélünk. Ehhez nem kell bővíteni.
Kómár Jánosné:
Értem, de nekünk van egy TOP-os pályázati igényünk, amit elfogadtak és megvalósításra
javasoltak a 2015-2016. évben. Ez a fejlesztési terv része, amit a megyei fejlesztésbe is
bevettek. Ennél fel is tudunk újítani és bővíteni is tudunk.
Dr. Micsutka Attila:
Most akkor a bővítéses, felújításos pályázatra akkor nem kell beadnunk semmit?
Kómár Jánosné:
De be kell adnunk a pályázatot, ha megjelenik a kiírás. 2014 évben készítettünk egy
fejlesztési tervet, amiben többek között az óvoda felújítása is szerepelt. Ez beérkezett a
megyei önkormányzathoz, ahol összesítették és a megyei önkormányzat is beletette a
fejlesztési tervébe, mert a fejlesztési ügynökség is azt javasolta, hogy a 2015-2016. évben
megvalósításra kerüljön.
Dr. Lukács Noémi:
Ha tudjuk, hogy lesz egy ilyen pályázat, akkor már most hívjuk az illetékeseket, a tervezőket
és próbáljunk meg előre dolgozni.

8./ Egyebek
- Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztató
Mikus Kinga:
Hosszú évek óta nem igazán foglalkozott senki a befizetett, azaz a be nem fizetett adókkal.
Kigyűjtöttem a kommunális adó-, a gépjármű adó- és az iparűzési adótartozásokat. Kb. 15
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millió ft kint lévőségünk van. Jövő héten kiküldöm a felszólításokat, aki fizetni fog, annak
örülni fogok, de aki nem fizet azt átadom behajtásra.
Mikus János:
Ez hihetetlen. Lenne itt pénz, ha végre valaki foglalkozna vele. Azonnal be kell hajtani! Nem
gondolom, hogy olyan gazdag ez a falu, hogy ezt csak úgy hagyjuk veszni.
Dr. Micsutka Attila:
Szomorú, hogy lassan már 10 jegyző volt itt és még senkinek ez nem jutott az eszébe. Ez a
jegyző hatásköre, tulajdonképpen a jegyző feladata ez lenne. Ha ez nincs meg, akkor én
megkérdőjelezhetem a jegyző munkáját. Hallomásom nem volt ekkora összegről, pedig itt
ülök 20 éve. Az adókat mindenki köteles megfizetni.
Kómár Jánosné:
Már sokkal egyszerűbb a dolga ilyen esetben az önkormányzatnak, mert a felszólítás kimegy,
ki kell várni bizonyos határidőt és aki nem fizet, annak le lehet vonatni a jövedelméből.
Engem is sokként ért ez az összeg.
Cselovszki László:
Lehet tudni, hogy ebből az összegből mennyi a gépjárműadó?
Mikus Kinga:
6.178.850 Ft, de ez csak tőketartozás, ebben nincsenek benne a pótlékok.
Cselovszki László:
Mennyi az éves díj?
Dr. Micsutka Attila:
Az teljesen mindegy. Ebből a pénzből bármit meg lehetne csinálni. Szerintem az autó egy
luxus dolog.
Dr. Lukács Noémi:
Ha 5 milliót be tudnánk szedni, már az fantasztikus lenne. Ez egy nagyon nehéz munka, de
nem tudom, megéri e rááldozni egy ember idegrendszerét.
Dr. Micsutka Attila:
Kétszer vettem részt behajtáson, amikor alpolgármester voltam. A probléma a jegyzőkkel van,
mert egyes dolgokat nem tudnak kezelni. Ha elkezdjük, csináljuk végig, aki tartozik, attól be
kell hajtani. Én részletfizetést sem engedélyeznék, mert 20 éve lett volna, hogy fizessen,
mégsem tette. A közösségbe mindenki egyformán tegyen bele és egyformán is vegye ki.
Kómár Jánosné:
Így igaz. Még az lenne a kérés, hogy a halottak adótartozását töröljük el. Akiknek még
folyamatban van a hagyatéki eljárás, azoknak viszont még rá lehet terhelni az ingatlanra
hagyatéki teherként.
Dr. Micsutka Attila:
Ezzel nem értek egyet. Kezdeményezzünk póthagyatéki eljárást és terheljük rá az
ingatlanokra úgy az elmaradásokat.
Mikus Kinga:
Ez akkora munka, hogy ezt nem gondolhatjátok komolyan, hogy visszamenőleg folytassak le
és kérjek pót hagyatéki eljárást, több tíz ember esetében. Erre nincs kapacitás és valaminek a
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kárára fog menni. Azt gondolom, hogy eddig nem érdekelt senkit, hogy mennyi adó van kint,
most viszont elindul valami, úgyhogy elégedjünk meg a kevesebbel is.
Kómár Jánosné:
Ez valóban nagyon sok munka és nem nagy összegekről van szó. Ha a többit sikerülne
behajtani, már az is nagy eredmény lenne.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
31/2015. (V.15.) számú határozat
az elhunytak adótartozásainak eltörléséről
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kommunális adó, a
gépjármű adó és az iparűzési adó tekintetében azokat az adótartozásokat törli, amelyeknek
kötelezettei már elhunytak.
2./ A folyamatban lévő hagyatéki eljárások és az továbbiakban lefolytatott hagyatéki eljárások
során az adótartozásokat hagyatéki teherként kell rögzíteni.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt és az aljegyzőt, hogy az adókkal kapcsolatos
behajtást azonnal kezdje meg.
Határidő : azonnal, majd folyamatosan
Felelős : Várnai Ildikó jegyző, Mikus Kinga aljegyző

- Vízkár elhárítási tervvel kapcsolatos döntés
Kómár Jánosné:
A településnek rendelkeznie kell Vízkár elhárítási tervvel. Szirák Község Önkormányzata
rendelkezik ilyen tervvel, azonban az új jogszabályi előírásoknak ez már nem felel meg,
ugyanis 2015-től már szakértővel kell készíttetni ezeket a terveket és meg kell küldeni a
Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság Vízrendezési és Öntözési Osztályához jóváhagyásra. A
szakértői díj kb. 400.000. Ft-tól kezdődik. Sajnos ennek az önkormányzatnak nincs fél millió
forintja arra, hogy ezt elkészítesse.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
32/2015. (V.15.) számú határozat
a vízkár elhárítási tervről
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szakértő által készített
Vízkár elhárítási tervre nem tud fedezetet biztosítani.
2./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a szakértői díjat a központi költségvetés biztosítja, úgy a jogszabályi
előírásoknak mindenben megfelelő Vízkár elhárítási tervet készített.
Határidő : értelem szerint
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Felelős : Kómár Jánosné polgámester

- Lakossági kérdés
Puporkáné Csikós Ildikó:
Az első kérdésem az, hogy lesz e lehetőség diákmunkára az önkormányzatnál, mert a
környéken mindenhol van ilyen? A másik pedig az, hogy miért nem lesz nyári
gyermekétkeztetés a faluban?
Kómár Jánosné:
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem nyújt be
pályázatot a nyári gyermekétkeztetésre ebben az évben.
Dr. Micsutka Attila:
A kivitelezéssel és a lebonyolítással is mindig van probléma. Számomra az is érdekes, hogy a
helyi kisebbségi önkormányzattól még soha semmilyen segítséget nem kaptunk ezzel
kapcsolatban.
Puporka Árpád:
Mi segítettünk volna. Az a baj, hogy senki nem veszi figyelembe azt, hogy vannak olyan
gyerekek, akik csak az óvodában, vagy csak az iskolában esznek és otthon nem, mert nincs
mit enni.
Dr. Lukács Noémi:
Én voltam az egyetlen aki szerette volna, de az tényleg igaz, hogy a kisebbségi
önkormányzatnak ebben részt kell vennie. Megállapodást kell kötni velük és annak tükrében
ellátni a feladatot.
Puporkáné Csikós Ildikó:
Ami jár nekünk, az jár. Nem kell mindenkinek adni, csak aki tényleg rászorul és kell is neki.
Kómár Jánosné:
Ilyet nem lehet csinálni. Aki benne van a pályázatban, annak meg kell kapnia az ételt.
Ezenkívül még rengeteg probléma van az egész étkeztetéssel, többek között az, hogy csak
meleg ételt lehet adni, de nekünk nincs alkalmas helyiségünk arra, ahol ki lehetne osztani. Az
óvodások eleve kiesnek a pályázatból, mert csak egy hónapot vannak otthon és a nyári
gyermekétkeztetést csak 50 napra lehet igényelni. Az óvodában majdnem mindenki ingyen
étkezik. Azt nem lehet, hogy nyári étkeztetést is kap, meg az oviban is kap ételt. Az már dupla
támogatás lenne, azt vissza kellene fizetni.
Puporkáné Csikós Ildikó:
És az iskolások?
Kómár Jánosné:
Az iskolások kaphatnának, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem nyújt be pályázatot.
A pályázat nem alanyi jogon jár és nem kötelező. Ha a következő évben a kisebbségi
önkormányzat magára vállalja a dolgot és kiveszi a részét a feladatokból, akkor szerintem
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semmi akadálya, hogy jövőre nyújtsunk be pályázatot. Ha még nyitva van a pályázat, akkor
akár módosíthatjuk a határozatunkat és pályázhatunk.
Mikus Kinga:
Már nem lehet benyújtani a pályázatot.
Kómár Jánosné:
Akkor nincs miről vitatkozni a továbbiakban.
Dr. Micsutka Attila:
A diákmunkáról én azt tudom, hogy valóban van erre lehetőség nem csak önkormányzatok,
hanem gazdasági társaságok számára is. Nappali tagozatos diákokat lehet alkalmazni és
kapnak munkaruhát, munkabért, szabadságot, stb. Azt elmondom, hogy kb. nullára lehet
kijönni a munkáltató részéről, azonban nagyon sok munka van vele.
Kómár Jánosné:
Ezt így nem lehet most megoldani, hogy vállalunk diákmunkát vagy sem. Szinte semmit nem
tudunk róla pontosan. Valaki vállalja magára, hogy utána néz és a következő ülésen dönt a
Képviselő-testület, hogy kíván e diákmunkásokat alkalmazni, vagy nem.
Cselovszki László:
Rendben, én utána nézek, hogyan működik pontosan, milyen anyagi vonzata van, stb.
Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a
Képviselő-testületi ülést bezárta.
Szirák, 2015. május 15.

………………………………
Kómár Jánosné polgármester

…………………………………
Mikus Kinga aljegyző

….…………………………………………………
Mikus János képviselő
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