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JEGYZŐKÖNYV 

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

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november hó 20. napján 

megtartott soron következő nyílt ülésén. 

Jelen vannak:  

Kómár Jánosné polgármester  

Cselovszki László alpolgármester 

Dr. Lukács Noémi képviselő 

Dudás Lászlóné képviselő 

Mikus János képviselő 

Pogány Jenőné 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 6 fő jelen van.  

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

személyére, Dr. Lukács Noémi képviselő személyében. 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 6 igen szavazattal, 

számozott határozat nélkül elfogadja. 

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

a Dr. Lukács Noémi és Dudás Lászlóné képviselők napirendi pont javaslataival kiegészítve. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, egyhangúlag – számozott határozat 

nélkül - az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1./ Petőfi út 35. szám alatti ingatlan értékesítése 

2./ Háziorvos beszámolója a szolgálat munkájáról, problémáiról 

3./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének III. negyedéves 

teljesítéséről 

4./ Hényelpuszta 15. szám alatti ingatlannal kapcsolatos problémák megtárgyalása 

5./ Szirák 538. Hrsz.-ú ingatlan Nemzeti Vagyonkezelőtől történő átvételének megtárgyalása 

6./ BB Medic Kft. felmondása 

7./ Molnár László vállalkozó szolgálati díj emelése 

8./ Ács Ferenc beadványa a tulajdonában lévő Dengelegi út 9. szám alatti ingatlan 

értékesítéséről 

9.Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési igénye 

10./ Csurgó út és Dózsa Gy. út  lakosainak kérelme 

11./ Rendeletalkotás 
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12./ Aprófalva Óvoda kérelme 

13./ Művelődési Ház terveinek megtárgyalása 

14./ Egyebek: 

- Díszpolgári cím adományozása 

- Iskola támogatása 

- Észrevétel 

 

1./ Petőfi út 35. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Mikus Kinga: 

A Petőfi út 35. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban lakik Jónás László és 

családja. Még Mátis András polgármester úr idejében kötöttek egy adás-vételi szerződést az 

ingatlanra vonatkozóan, de ez meghiúsult. Ebből az egész helyzetből több probléma alakult 

ki, de az ingatlant továbbra sem lehetett törvényesen eladni. Az ingatlan egy hrsz.-on 

szerepelt a Védőnői Szolgálat épületével. Több részről több próbálkozás is történt, hogy 

valahogyan eladható legyen a lakott ingatlan, de sikertelen volt. Belekezdtünk újra ebbe a 

dologba, hogy végre megoldódjon és hosszú évek után végre sikerült. Már megkaptuk a 

Földhivataltól is a határozatot, amelyen külön épületként szerepel a lakás, így 

megvásárolhatóvá vált. Azt kellene most eldönteni, hogy a vásárlási szándék fennáll e, 

illetőleg, hogy a Képviselő-testületnek továbbra is szándékában áll e eladni a lakást. Az 

eredeti adás-vételi szerződésben 1.500.000 Ft.-ot jelöltek meg árnak. 

 

Kómár Jánosné: 

Nekem az a véleményem, hogy Andiék már hosszú évek óta ebben az épületben laknak 

nagyon rendezett körülmények között, ezért megérdemlik azt, hogy ugyanazon az áron 

vásárolhassák meg az ingatlant, ami az eredeti megállapodásban volt.  

 

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

82/2015.(XI.20.) számú határozata 

a Petőfi út 35. szám alatti ingatlan eladásáról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő 

Szirák, Petőfi út 35. szám alatti ingatlant megvásárlásra felajánlja Jónás László és 

családjának, mint elővásárlási joggal rendelkező bérlőt. 

2./ A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer 

forintban határozza meg. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kómár Jánosné polgármester 

Kómár Jánosné: 

Kérlek, nyilatkozz arra vonatkozóan, hogy továbbra is meg kívánjátok e vásárolni ezt az 

ingatlant. 
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Jónás Lászlóné nyilatkozik, hogy elfogadja az ingatlan eladási árát - amely 1.500.000., Ft - és 

továbbra is meg kívánják vásárolni az általuk lakott Szirák, Petőfi út 35. szám alatti ingatlant. 

 

 

 

2./ Háziorvos beszámolója a szolgálat munkájáról, problémáiról 

 

Dr. Szabó János háziorvos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag - külön számozott határozat nélkül – 

elfogadja Dr. Szabó János háziorvos beszámolóját a szolgálat munkájáról, problémáiról. 

 

 

 

3./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének 

III. negyedéves teljesítéséről 

 

Mikus Kinga aljegyző ismerteti a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének 

III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, az írásos előterjesztésnek megfelelően. Az 

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

83/2015.(XI.20.) számú határozata 

a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Közös 

Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelő formában. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Mikus Kinga aljegyző 

 

Kómár Jánosné: 

Látható, hogy a maradvány összegünk 1.772.000,- Ft. Ezt még nem vehetjük készpénznek, de 

az már biztos, hogy marad a közös hivatalnak pénze. Ezt én a köztisztviselők jutalmazására 

gondoltam elkölteni, de ebben a kérdésben majd a három polgármester és a jegyző asszony 

fog dönteni. 

 

 

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

Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

 

Szirák, 2015. december 01. 
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………………………………                                              ………………………………… 

Kómár Jánosné polgármester                                                      Mikus Kinga aljegyző       

 

 

 

 

 

 

 

     

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

    Dr. Lukács Noémi képviselő      


