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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2013./Ny. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én, 17.00 órakor 

kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott nyilvános testületi üléséről. 

Jelen vannak:  

 Tóth Sándor   polgármester 

 Cseh Ferenc   képviselő 

 Horváth Ervin   képviselő 

 Horváth Imre   képviselő 

 Parrag Péter   képviselő 

Meghívottak:  

 Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző/jegyzőkönyvvezető 

A polgármester: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

képviselők mindannyian jelen vannak, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy 

jegyzőkönyv-hitelesítő Horváth Imre képviselő legyen és javasolja a meghívón szereplő 

napirendi pontokat elfogadásra! 

A képviselő-testület 5 egyhangú igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan megválasztja Horváth Imre képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

A polgármester javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.  

 57/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 

alábbi napirendi pontok megtárgyalását hagyta jóvá. 

I. Óvoda működésének ügye 

II. Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

I. Napirend: Óvoda működésének ügye 

 

A polgármester ismerteti a korábbi döntést, mely szerint Cirák Község Önkormányzata 

önálló óvodát hoz létre. Elmondja, hogy ezen döntésről együttes ülésen a társult település 

képviselő-testületeit tájékoztatta Cirák község, melyet tudomásul vett valamennyi település 

képviselő-testülete és elfogadta Cirák település társulásból való kiválását. 

A polgármester elmondja, hogy alapító okiratot kell elfogadni az új intézmény létesítéséhez, 

melyet az előterjesztésben olvashattak a képviselők.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.  

Kérdés, észrevétel nem volt, így javasolja az alapító okirat elfogadását. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

58/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadja a Ciráki 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az előterjesztés szerint. 
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Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. 05. 31. 

 

Az aljegyző elmondja, hogy meg kell pályáztatni a vezető óvónő személyét, mivel új 

intézmény létrehozása esetén annak élére vezetőt kell kinevezni. 

A polgármester felveti annak lehetőségét, hogy a testület döntsön arról, hogy csak a vezető 

óvónő személyére írjon-e ki pályázatot az önkormányzat, vagy a többi alkalmazott állását is 

meghirdesse. 

Indoklásként elmondja, hogy a szülők és az óvodai dolgozók között nemrégiben nézeteltérés 

volt fórumot tartottunk, mert probléma merült fel. Javasolja a polgármester, hogy a testület 

írjon ki pályázatot minden óvodai állásra.  

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy ismeretei szerint ezt nem lehet megtenni. 

Az aljegyző elmondja, hogy a közalkalmazottat jelen esetben áthelyezéssel kell átvenni. 

Cseh Ferenc képviselő felveti, hogy a munkaköri leírásban pontosan rögzíteni kell, kinek, mi 

a feladata, így elkerülhető a probléma, vagy adott esetben számon kérhető. 

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy 3-6 éves korosztály nevelését érinti ez a kérdés, ezt 

is figyelembe kell venni! 

Cseh Ferenc képviselő érdeklődik, hogy van-e kardinális probléma? 

A polgármester elmondja, hogy a szülők részéről történt problémafelvetés, de úgy gondolja, 

azt megbeszélték. 

A polgármester szavazásra teszi fel a vezető óvónői álláspályázat kiírását. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy a 

Ciráki Napköziotthonos Óvoda vezetői óvónői állást meghirdeti és egyben utasítja a 

polgármestert, hogy az álláspályázat kiírásáról a jogszabálynak megfelelően 

gondoskodjék. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

II. Egyéb döntést igénylő ügyek 

1.) Anyakönyvi rendelet módosítása 

A polgármester elmondja, hogy már korábban szóbeli megkeresést kapott a 

kormányhivatal törvényességi főosztályától, hogy a helyi anyakönyvi szolgáltatásról szóló 

rendelet nem felel meg a jogszabálynak, így annak módosítása indokolt. 

Cseh Ferenc képviselő javasolja, hogy a nem helyi állandó lakosok számára a házasságkötés 

díját 20.000.-forintban állapítsa meg a testület. 

Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy az állandó lakosok számára ötezer, a nem állandó 

lakosok számára tízezer forintban állapítják meg a díjat. Az anyakönyvvezető alkalmanként 

5.000.-Ft költségtérítésben részesül. 
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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadta a 4/2013.(V.31.) sz. anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletet. 

2.)  Egyesített Szociális Központ beszámolója 

 

A polgármester ismerteti a testületnek a beledi Egyesített Szociális Központ beszámolóját. 

Röviden elmondja, mely szolgáltatásokat vették igénybe a helyi lakosok, s milyen számban 

fordult elő egy-egy szolgáltatás igénybevétele. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta az Egyesített 

Szociális Központ 2012. évi beszámolóját az előterjesztés szerint. 

Egyben utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltatót a döntésről értesítse. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

3,) Cirák-Gyóró-Himod-Hövej Körjegyzősége elszámolásának ügye 

A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a Cirák-Gyóró-Himod-Hövej 

Körjegyzősége 2012. évi elszámolás elkészült, melyet a társult településeknek is megküldünk. 

Az elszámolás alapján a társult települések hátralékkal bírnak, melyet meg kell fizetniük, hisz 

eddig ezen összeget Cirák település előlegezte meg. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a Cirák-Gyóró-

Himod-Hövej Körjegyzősége 2012. évi elszámolását az előterjesztés szerint. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

4.) Kapuvár-Beledi Kistérség pályázati önerő ügye 

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy a kistérség által elnyert „Aktív turisztikai 

pályázat” tavalyi évben Cirák településen is megvalósításra került, ám az idei évben történt 

elszámolás alapján önerő jogcímen további 161…forint megfizetését kérik 

önkormányzatunktól. 

Parrag Péter képviselő jelzi, hogy ez nagyon sok és nem érti miért kellene ennyit még 

fizetnünk, hisz tavaly kifizettük a megállapított önerő összegét. Megjegyzi a képviselő, hogy 

nem is látott arról semmilyen dokumentumot, ami alapján ez jogos követelés volna. 
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A polgármester hozzáteszi, hogy a tegnapi nap folyamán kaptunk erről értesítést, s ez 

alapján ma kért a kistérség vezetőjétől egy kimutatást. Mivel mindez 24 órán belül történt, 

nem tudott mindenki értesíteni előre, s most tájékoztatja a testületet. 

Horváth Ervin és Parrag Péter képviselők, felvetik, hogy nincs a költségvetésben erre 

elkülönített pénzeszköz. Javasolja, hogy ne egyszerre, hanem kétszeri felszólítás után 

fizessük!  

A képviselők nem értik miért és meddig kell fizetni a lezárult beruházás önrészét, s az sem 

egyértelmű, hogy miért terhelik Cirákot ezen költségek és mit fedeznek, hisz nem kaptunk 

erre vonatkozó tájékoztatást. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

mivel az „Aktív Turisztikai Pályázat”-hoz szükséges önerőt önkormányzatunk 

megfizette, s a beruházás lezárult, így a kért összeg megfizetését halassza el az 

önkormányzat.  

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

5.) Óvodai étkeztetés ügye 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodai étkeztetésre szerződést kell kötni 

a Rábakész Kft.-vel, mivel az óvoda fenntartása szept. 1-től az önkormányzat feladata lesz.  

Parrag Péter képviselő javasolja, hogy kérjünk árajánlatot Horváth Gábor egyéni 

vállalkozótól, s a Margaréta vendéglőtől is. 

Horváth Imre képviselő megjegyzi, hogy a Rábakész Kft.-vel is érdemes volna 

újraszámoltatni az árakat, hisz a rezsicsökkentés őket is érinti! 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy az 

étkeztetés gazdaságossága érdekében árajánlatot kér a Rábakész Kft-től, Horváth Gábor 

egyéni vállalkozótól és a Margaréta vendéglőtől. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

6.) Pannon-Víz Zrt.  

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pannon-Víz Zrt.-vel felvette a kapcsolatot 

és a szerződés ügyében többször tárgyalásokat folytatott. A szolgáltató által megállapított 

magas ár miatt a szerződés aláírásával hónapok óta várunk, ám a szolgáltató tájékoztatása 

alapján a 35 éves szerződési időtartamra azért van szükség, mert olyan eszközöket építenek 
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be, s olyan beruházásokat hajtanak végre, melyek 15 éves (általunk kedvezőbbnek ítélt 

időtartam) szerződés esetében nem térül meg. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

vagyonkezelői szerződést köt a Pannon-Víz Zrt-vel a szolgáltató által megküldött 

szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal.  

Egyben utasítják a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

7.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

A polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz. Az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány kapnográfra (légzésfigyelő monitorra) kér támogatást. 

Nehéz anyagi helyzetünk sajnos nem engedi meg hogy támogassuk az alapítványt. 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2013.(V.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

Cirák község Önkormányzata nem tudja támogatni az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványt kapnográf készülék vásárlásában. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Idősügyi stratégia  

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Idősbarát Önkormányzat-Díj elnyerésére 

lehet pályázni melynek feltétele az idősügyi stratégia megléte. Ezen dokumentációt 

elkészítettük és javasolja elfogadásra. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

66/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadja az idősügyi 

önkormányzati stratégiát az előterjesztés szerint. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 egyhangú igenlő, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

67/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

benyújtja az Idősbarát Önkormányzati díj elnyerésére kiírt pályázatot. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjék! 
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Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. június 05. 

 

7.) Helyi értéktár létrehozása 

 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján 

lehetősége van helyi értéktár létrehozására.  

 

A polgármester kéri a képviselőket, hogy a helyi értéktár létrehozásáról döntsenek! 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

68/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy nem 

kíván élni a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013(IV.16.) Korm. rendeletben biztosított települési értéktár létrehozásának 

lehetőségével.  

Egyben a Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

döntéséről a megyei közgyűlés elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. június 17. 

 

 

8.) Leader pályázat benyújtása 

 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az EMVA IV. tengely LEDER fejezetek 

tárgykörében pályázatot nyújthatunk be „Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági 

feltételek javítása a tájegységben” témakörben 8.000.000.- Ft támogatásra. A támogatás 

önrészét (27% ÁFA összegét) az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja. 

 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

69/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

EMVA IV. tengely LEDER fejezetek tárgykörében pályázatot nyújt be „Közösségi 

terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a tájegységben” témakörben 

8.000.000.- Ft támogatásra. A támogatás önrészét (27% ÁFA összegét az önkormányzat 

saját költségvetése terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. június 17. 
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9.) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 

 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár Győr-Moson-

Sopron Megyei Igazgatósága a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati 

Társulás bejegyzésével kapcsolatban hiánypótlást rendelt el. Ennek megfelelően az alapítói 

jogokat és az intézményvezetővel kapcsolatos jogköröket nevesítettük Kapuvár Városi 

Önkormányzatnál az átdolgozott megállapodás tervezetben, a többi irányítási jog a Társulási 

Tanácsé. Kéri, hogy a testület fogadja el a megállapodás módosítását! 

 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

70/2013.(V.29.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kapuvár Térségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálati Társulásnak – a Magyar Államkincstár hiánypótlási végzése 

alapján átdolgozott és módosított – Társulási megállapodását 2013. július 1-jei hatályba 

lépéssel az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Cirák Község Önkormányzatának Polgármesterét a 

megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tájékoztatás 

Parrag Péter képviselő felveti, hogy Király-Kápolna felé vezető önkormányzati út mellett, az 

üdülőpark szomszédságában egyre magasodó trágyadomb található. Eső esetén a trágyalé 

folyik az úton keresztül és a tóparti ingatlanok tulajdonosai jelen pillanatban nem tudnak 

közlekedni a tárgya miatt. A kapu melletti terület már használhatatlan, s a sarki teleken 

közlekednek. 

A polgármester elmondja, hogy az úttal véleménye szerint nincs gond. 

Parrag Péter képviselő jelzi, hogy 3 méter magas trágyadomb terül el az út mellett, s eső után 

az úton sem lehet közlekedni.  

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati út jó, s javasolja, hogy a tó tulajdonosa 

jelentse fel a károkozót, ha van kára. 

Horváth Imre képviselő elmondja, hogy ha esik az eső, nem tud közlekedni az úton a kápolna 

felé. Egyik megoldás az volna, ha elvinné a földje másik felére a trágyadombot és ott 

bedolgozza a földbe! 

Cseh Ferenc képviselő elmondja, hogy véleménye szerint is a tó tulajdonosa tegye meg a 

lépéseket. 

Parrag Péter képviselő elmondja, hogy szerinte az önkormányzati utat tette tönkre a trágyalé, 

ezért az önkormányzatnak kellene feljelentenie! 
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(Hosszas vita!) 

 

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy mostanában panaszkodnak többen a sportcsarnok 

talajának tisztaságára! Javasolja, hogy a gondnokot figyelmeztessük a rendszeres takarításra! 

(Hetente minimum egy alkalommal fel kell mosni!) 

 

Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a 

megjelenést és a nyilvános ülést 18.40 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Tóth Sándor    Csillagné dr. Fábián Éva  Horváth Imre 

polgármester aljegyző  képviselő 


