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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Petőfi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július hó 09. napján megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kómár Jánosné polgármester
Cselovszki László alpolgármester
Dr. Micsutka Attila képviselő
Dudás Lászlóné képviselő
Mikus János képviselő
Novák Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz Mikus Kinga aljegyző.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről és a lakosság részéről a jelenléti íven
szereplőknek megfelelően.
Távol maradt:
Dr. Lukács Noémi képviselő
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 főből 6 jelen van.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mikus Kinga aljegyzőt, illetve javaslatot tesz a hitelesítő
személyére, Cselovszki László képviselő személyében.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 6 igen szavazattal
elfogadja.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontra.
A képviselő-testület az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Vis maior esemény a településen
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1./ Vis maior esemény a településen
Kómár Jánosné :
Mindenki tisztában van vele, hogy tegnapi vihar következtében rengeteg ház megrongálódott
a Kertész és a Rákóczi úton. Én többször voltam kint a területen és összeírtam, hogy kinek
mire lenne szüksége a helyreállításhoz. Ma a közmunkások nagy része segített a károsultakon.
Viczián Norberttől kaptunk ingyen 2000 db cserepet, ezzel is segítve a település lakóit, de
ezenkívül még néhány dologra szükségünk lenne, hogy segítséget tudjunk nyújtani a település
lakóinak. Szükségünk lenne még 160 db kúpcserépre, ahol palatető volt oda kellene még kb
10 db pala, illetve gipszkarton a mennyezetek visszaállításához. Azt gondoltam, hogy csak a
lakóházak helyreállításában adjunk támogatást. A kúpcserepek darabonként kb 2.500. Ft-ba
kerülnek.
Cselovszki László:
Már ne haragudjatok, de milyen kúpcserép az, ami 2.500 Ft-ba kerül?
Kómár Jánosné :
Én az új árát néztem, de meg lehet nézni a bontott anyagokat is.
Dr. Micsutka Attila:
Ezek a károsultak ugyanazok, mint akik a tavalyi vihar következtében károsultak? Nincs
senkinek biztosítása?
Kómár Jánosné:
Van olyan is, aki tavaly is károsult. Akinek van biztosítása, annak nyilván fizet a biztosító és
nekünk nem kell, de sajnos nem igazán van ezekre a házakra biztosítás.
Mikus János:
Ez egy elemi csapás. Én nagyon sajnálom őket és támogatom, hogy segítsünk valahogy. Arról
beszéljünk, hogy mennyit tudunk költeni erre a célra. Az egész faluban megnéztétek, hogy
van e szüksége valamire?
Novák Lajos:
Hány házról van szó összesen?
Kómár Jánosné:
Összesen 30 db házról van szó és többi utcát is végigjártam, de ott nem tapasztaltam
hasonlókat, illetve nem is jött jelzés a falu többi pontjáról. 200.000 Ft-ra lenne szükség, hogy
az anyagokat meg tudjuk venni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
48/2015. (VII.09.) számú határozat
a károsultak támogatásáról
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. július 07.-i
vihar következtében történt károk enyhítésére 200.000 Ft-ot ajánl fel, amely összegből építési
anyagokat vásárol a károsultak részére.
Határidő: azonnal
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Felelős: Kómár Jánosné polgármester
Kómár Jánosné:
Sajnos Novák Zoltán köztisztviselő háza is megrongálódott, sőt az ő háza sérült a legjobban a
településen, nem beszélve az használati tárgyakról. Zoltán köztisztviselő és ezért azt kérem,
hogy segítsünk neki anyagi támogatással, mert neki rengeget anyagra lesz szüksége.
Dudás Lászlóné:
Ott sem volt biztosítás?
Kómár Jánosné:
Talán volt valami biztosítás, de annyit egy biztosító sem fog fizetni, hogy teljesen
helyreállítsa a tetőt. Szeretném, ha 100.000 Ft támogatást kapna a köztisztviselő.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
49/2015. (VII.09.) számú határozat
Novák Zoltán köztisztviselő támogatásáról
1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. július 07.-i
vihar következtében történt károk enyhítésére 100.000 Ft-ot ajánl fel Novák Zoltán
köztisztviselőnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kómár Jánosné polgármester
Kómár Jánosné :
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nincs, ezért a zárt ülést bezárom.
Szirák, 2015. július 16.

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

……………………………………….
Mikus Kinga aljegyző

…………………………………………………………
Cselovszki László képviselő
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