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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2013./Ny. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 24-én, 18.00 

órakor kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott nyilvános testületi üléséről. 

Jelen vannak:  

 Tóth Sándor   polgármester 

 Cseh Ferenc   képviselő 

 Horváth Ervin   képviselő 

 Horváth Imre   képviselő 

 

Meghívottak:  

 Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző/jegyzőkönyvvezető 

 Kápolnási Ernőné intézményvezető 

 Zámbó Rita óvodapedagógus 

 Horváthné Márk Etelka dajka 

 

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 Ervin képviselő legyen és javasolja a meghívón szereplő 

napirendi pontokat elfogadásra! 

Horváth Ervin javasolja a játszótér és a mozgó árusítás ügyét megtárgyalni a . 

A képviselő-testület 4 egyhangú igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2013.(IX.24.) sz. határozat: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan megválasztja Horváth Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

A polgármester javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.  

 

93/2013.(IX.24.) sz. határozat: 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 

alábbi napirendi pontok megtárgyalását hagyta jóvá. 

I. Cirák Község Önkormányzata Hulladékgazdálkodási ügye 

II. Ciráki Napköziotthonos Óvoda költségvetésének megtárgyalása 

III. Ciráki Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési programjának elfogadása 

IV. Ciráki Napköziotthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadása 

V. Ciráki Napköziotthonos Óvoda Házi rendjének elfogadása 

VI. Cirák Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

VII. Egyéb döntést igénylő ügyek 
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I. Napirend: Cirák Község Önkormányzata Hulladékgazdálkodási ügye 

A polgármester elmondja, hogy a hulladéktársulás meghívott képviselői az ülést megelőzően 

jelezték telefonon, hogy nem tudnak időt szakítani az egyeztető tárgyalásra. Elmondja, hogy 

az egyeztetést azért kezdeményezte, mivel a hulladékszállítás díja négyszerese lett az előző 

évi díjnak, s ezt nem tartja elfogadhatónak.  

A polgármester jelzi, hogy a meghiúsult tárgyalás helyett újabb tárgyalást kezdeményez. 

 

 . 

II. Napirend: Ciráki Napköziotthonos Óvoda költségvetésének megtárgyalása 

 

A polgármester felkéri Kápolnási Ernőné óvodavezetőt, hogy az óvoda költségvetését 

ismertesse. 

Kápolnási Ernőné óvodavezető részletesen előterjeszti a Ciráki Napköziotthonos Óvoda 

költségvetés-tervezetét. 

Kiemeli a személyi juttatásokat, a bejárás költségét, a cafeteriát, bélyegzőket. Ismerteti, hogy 

nyomtatványokra (50ezer), szakmai anyagra (rajzlap, színes ceruza, olló, ragasztó, színes 

ceruza) milyen kiadást terveztek. Kisértékű tárgyi eszközre szintén tartalmaz a költségvetés 

kiadási tételt, mivel jelenleg 20 fektetővel rendelkezünk, a létszám azonban januártól 24 fő 

lesz, tehát fektetőt szükséges vásárolni. 

Munkaruhát a korábbi éveknek megfelelően (évi 20ezer/fő) tervezett. Az augusztusig 

részarányosan esedékes juttatást Mihályi már megfizette. Játék (20e), tisztítószer (10e) 

vásárlása szintén szükséges. 

Víz- villany- és gázköltséget a korábbiaknak megfelelően (40% óvoda, 60% a konyha) 

osztottunk meg a tervezetben. 

A polgármester megjegyzi, hogy holnapi nap folyamán tárgyal a konyha üzemeltetőivel és 

remélhetőleg a költségek megosztásában változtatni tudunk. 

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy a fogyasztás alapján a gázszámlát az önkormányzat, 

míg a villanyt a konyha üzemeltetője kellene, hogy fizesse! 

Kápolnási Ernőné óvodavezető elmondja, hogy 50 ezer forintot karbantartásra tervezett, a 

mosdó korszerűsítése a nyáron benyújtott pályázat része, így jelen tervezet erre vonatkozó 

költségeket nem tartalmaz. Postázásra 20 ezer forintot tervezett az intézmény 

költségvetéséből. Kéri a képviselő-testületet fogadják el a költségvetést. 

Horváth Ervin képviselő a bevételi oldal iránt érdeklődik. 

Az intézményvezető elmondja, hogy a bevétel a jogszabály által előírt támogatásból áll össze, 

melyet a kiküldött előterjesztésben minden képviselő áttekinthetett. Ismerteti, hogy az 

óvodaműködtetési támogatás 342ezer Ft, gyermekétkeztetésre pályázati támogatás alapján 
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153 ezer forintot kapunk. 238 ezer forintot igényel az önkormányzat ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás jogcímen, mely összegek decemberig 

számítandók. 

Horváth Imre képviselő javasolja, hogy az óvoda működéséhez plusz bevételt keressenek az 

óvónők (papírgyűjtés, ..stb.) Ragadjanak meg mindent ahhoz, hogy a bevételek maximumon, 

a kiadások pedig a minimumon álljanak! 

Kápolnási Ernőné óvodavezető elmondja, hogy a használt olajat 50 Ft-ért átveszi egy szállító, 

s ennek begyűjtését megszervezi, továbbá elemgyűjtést is tervez.  

Horváth Imre képviselő felveti a gesztenyegyűjtés és leadás lehetőségét is! 

Kápolnási Ernőné óvodavezető elmondja, hogy utánanéz a lehetőségeknek! 

Cseh Ferenc képviselő javasolja, hogy jótékonysági bállal is lehetne a bevételt növelni. 

Kápolnási Ernőné elmondja, hogy tervezi a régi szokásnak megfelelő Katalin-bál megtartását, 

melyben a szülői munkaközösség sokat segít!  

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   94/2013.(IX.24.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy a Ciráki Napköziotthonos Óvoda költségvetését az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésébe 

az intézmény költségvetését építse be. 

Felelős: Kápolnási Ernőné óvodavezető/Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirend - Ciráki Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési programjának 

elfogadása 

 

A polgármester felkéri Kápolnási Ernőnét, hogy a helyi nevelési programot mutassa be! 

Elöljáróban elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta, így kéri csak 

röviden bemutatni azt. 

A vezető óvónő elmondja, hogy augusztus 31-ig módosítani kellett a helyi sajátosságoknak 

megfelelően az elkészített helyi nevelési programot.  

Az óvodapedagógus kiemeli Freinet módszerét, miszerint mindent a környezetében ismerjen 

meg a gyermek, s ezt támogatja ő is! 

Cseh Ferenc képviselő elmondja, hogy a 3-6 éves korú gyermek a legfogékonyabb a 

nyelvtanulásra is! 

Horváth Ervin képviselő javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lehetne az idén is! 

Az óvónő elmondja, hogy mindez akkor lenne igazán megvalósítható, ha pályázati forrást 

nyernénk rá! 

Cseh Ferenc képviselő érdeklődik, hogy a pályázatokat ki figyeli? 

Az óvónő jelzi, hogy ő figyelemmel kíséri a felhívásokat, sőt már pályázatírói képesítéssel is 

rendelkezik. 
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Cseh Ferenc képviselő javasolja, hogy az önkormányzat és az óvodavezetője között heti, 

vagy havi megbeszélés legyen, ahol kiértékelnék a heti, illetve havi teendőket és 

megbeszélik a jövő terveit, lépéseit. 

Horváth Imre képviselő támogatja ezt, s előrevetíti, hogy az volna a jó, ha a megbeszélések 

közös álláspontot céloznának meg. 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   95/2013.(IX.24.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy a Ciráki Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési 

Programját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Kápolnási Ernőné óvodavezető/Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IV. Napirend- Ciráki Napköziotthonos Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

A polgármester felkéri Kápolnási Ernőnét, hogy a helyi nevelési programot mutassa be! 

Elöljáróban elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta, így kéri csak 

röviden bemutatni a szabályzatot. 

A vezető óvónő kiemeli, hogy a legjelentősebb változás, hogy szeptember 1-től ½ 5-ig tart 

nyitva az óvoda. Felsorolja a főbb jellemzőket mind a gyermekek, mind a szülők, mind az 

óvoda dolgozóit érintően. 

Cseh Ferenc képviselő megjegyzi, hogy a szakmai részeken úgysem lehet, s nem is akarnak 

módosítani. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   96/2013.(IX.24.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy a Ciráki Napköziotthonos Óvoda Szervezeti Működési 

Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Kápolnási Ernőné óvodavezető/Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

V. Napirend - Ciráki Napköziotthonos Óvoda Házi rendjének elfogadása 

 

 

Kápolnási Ernőné intézményvezető ismerteti a házirendet. Téli leállás időpontját megjelöli, 

a nyári takarítás időpontját a januári szülői értekezleten közli a szülőkkel, ami a szokásos 

rend szerint négy hét lesz. 
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Elmondja az óvónő, hogy jövő szeptembertől kötelező 3 éves kortól az óvoda. Tartalmazza a 

házirend a beiratkozás feltételeit, a gyermekek, szülők, s az óvoda dolgozóinak jogait, 

kötelezettségeit. Kiemeli, hogy változásként bevezette szeptember 1-től a folyamatos 

étkezést, ami azt jelenti, hogy érkezéstől 9.00 óráig étkezhet a gyermek, nem kell éhesen 

várni a tízórai időpontját.  Foglalkozás szempontjából jobb, mert nem zavarja meg a 

játéktevékenységet, s aki nem tud reggelizni otthon, számára is előny, hisz előbb jut 

táplálékhoz a gyermek. 

Horváth Imre képviselő megkérdezi, hogy az óvodában is igazolás kell a gyermek 

hiányzásakor? Kéri, hogy szigorúan vegyék a hiányzásokat. 

Az óvónő válaszul közli, hogy a hiányzást – természetesen - igazolni kell. 

 

Tóth Sándor polgármester kéri, hogy szavazzanak a házirend elfogadásáról. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   97/2013.(IX.24.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy a Ciráki Napköziotthonos Óvoda Házirendjét az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Kápolnási Ernőné óvodavezető/Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tóth Sándor polgármester megjegyzi, hogy a legfontosabb, hogy az óvónő és az 

önkormányzat együtt tudjon dolgozni. Egymást tiszteljék meg, s az óvónők között legyen az 

összhang teljes. A szülők felé és felől is fontos elvárás a tisztelet. 

Kéri, hogy figyeljenek különösen a jelentkező gondokra.  

Horváth Ervin képviselő jelzi, hogy mindent meg kell beszélni. 

Horváth Imre képviselő elmondja, hogy ha mindent időben megbeszélnek az érintettek, s 

mindenki tud mindent, akkor nem szolgáltatnak okot a beszédtémákra.  

Cseh Ferenc képviselő hangsúlyozza, hogy alapszabály: a szülők felé lojálisnak kell lenni! 

Nem a szülő van az óvodáért, hanem mi vagyunk a szülőkért! 

Kápolnási Ernőné elmondja, hogy jelentős probléma nem volt, szakmai probléma pedig 

egyáltalán nem! Az óvónő elmondja, hogy minden gyermek részesül óvodai nevelésben, 

még olyan is, aki után támogatást nem tudunk igényelni. 

Horváth Imre képviselő érdeklődik ezen gyermek után hogy lehetne támogatást igényelni? 

Az aljegyző elmondja, hogy Romániában vannak a gyermek és szülei papírjai, s míg a 

szülők okirata, illetve az apa nyilatkozata nincs meg, addig nem tudunk eljárni az ügyben. A 

követséggel is már felvettük a kapcsolatot a családsegítő szolgálat is közreműködik az 

ügyben, s remélhetőleg novemberben okirattal térnek vissza az érintettek. 

Horváth Imre képviselő érdeklődik, hogy gyámja van-e az érintett gyermeknek? 

Az aljegyző elmondja, hogy a gyámhivatal sem tud okiratok nélkül intézkedni. 
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VI. Napirend - Cirák Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 

Tóth Sándor polgármester ismerteti a költségvetés módosítását és elmondja, hogy a 

módosítás az óvoda költségvetését érintő tételekkel módosul. Kéri annak elfogadását. 

 

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 

(II.28.) rendelet módosításáról szóló 7/2013. (X. 15.) számú önkormányzati rendeletét. 

 

VII. Napirend - Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

1. Térítési díj rendelet elfogadása 

 

A polgármester elmondja, hogy az óvodai étkeztetési térítési díjról szeptembertől 

önkormányzatunknak kell rendelkezni. A térítési díjak nem változtak, csupán az önálló óvoda 

okán a szabályozást helyileg kell rendezni. 

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzata térítési díjakról szóló 8/2013. (X. 15.) 

számú önkormányzati rendeletét. 

 

 

2. Mozgóbolt ügye 

Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy a helyi boltosok jelezték, hogy miért engedünk be 

mozgóboltokat. 

Az aljegyző elmondja, hogy a mozgóbolt működési engedélyét a hatályos szabályozás szerint 

a székhelytelepülés jegyzője adja ki, s mi közterület használatára kötünk az adott bolttal 

szerződést. A szerződés alapján közterület-használati díjat fizet önkormányzatunk számára 

helyi rendelet alapján. 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a falumegújító pályázatunk kifizetési 

kérelmét elutasította az MVH, mely azt jelenti, hogy nem kapjuk meg a második részösszeget, 

sőt vissza kell utalni azt is, amit már megkaptunk! 

Tájékoztatja a polgármester a képviselőket, hogy a fellebbezést benyújtottuk. Elmondja, hogy 

nagyon sok elutasított pályázat van, ami számunkra nem vigasz, de azt mutatja, hogy az MVH 

nem tett eleget jogszabályi kötelezettségének, így elmulasztotta mind a határnapot közölni, 

mind a jogkövetkezményekre felhívni a figyelmet. 

A polgármester Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztert is 

megkereste. 

Cseh Ferenc képviselő érdeklődik, hogy mi az elutasítás indoka. 

A polgármester elmondja, hogy az MVH –nál 2011 novemberében módosítási kérelmet 

terjesztettünk elő, amelyet elfogadtak, azonban a kifizetési kérelmet nem ezen időponttól 

számították, s erről nem tájékoztattak minket. 
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Horváth Imre képviselő jelzi, hogy a fő probléma, hogy ott van a pénz.  

 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetésünk ezen összeggel számolt, s a takarékos 

gazdálkodás mellett ez szükséges, hogy továbbra is hitelmentesen tudjunk gazdálkodni. A 

mindennapos kiadások mellett nagyobb kiadások is szükségesek: fűnyírót kell venni, hisz a 

fűnyíró traktorunkat ellopták, (jelzi, hogy bírósági tárgyaláson polgári jogi kárigényt 

érvényesített az önkormányzat) a másik fűnyíró pedig elromlott. 

Cseh Ferenc képviselő felveti annak lehetőségét, hogy nem lehet-e javítani? 

A képviselők megállapodnak abban, hogy a javítást megkísérlik. 

A polgármester jelzi, hogy újabb költség merült fel a Vocational Academy Alapítvány 

tartozása ügyében. A felszámoló biztos jelezte, hogy a követelésünk 1%-nak megfelelő 

összeget (45.936.-Ft-ot) be kell fizetni ahhoz, hogy a követelésünket érvényesíteni tudjuk. 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   98/2013.(IX.24.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy a 45.936.-forintot a Győri Törvényszék Gazdasági 

Hivatalánál vezetett 10033001-01483075-24000004 számlára hitelezői 

igény érvényesítése céljából megfizet. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat ügye 

 

A polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban való részvételről kell 

dönteni. A korábbi éveknek megfelelően javasolja, hogy az ösztöndíjprogramban vegyünk 

részt. 

Ezen döntés csupán a programhoz való csatlakozásról szól, a tényleges adatokat (támogatás 

összege, pályázók köre) a későbbiekben kell meghatározni. 

 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

99/2013. (IX.24.)ÖKT.sz. határozat 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 IGEN, 0 NEM és 0 

TARTÓZKODÁS mellett egyhangúan úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 11. 

 

 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Desics Istvánné ismét kérelmet írt a gyórói 

utcai buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban. A Buszmegálló áthelyezése nem egyszerű 

kérdés, több szakhatóságot érint. Körbejártuk a múltkori kérelme kapcsán is a kérdést és a 
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rendezési terv alapján, s az engedélyezett tervek szerint a buszöblök kialakítása során a 

buszmegálló egyébként is áthelyezésre kerülne. A kivitelezés azonban csak pályázati 

támogatással valósíthatóak meg. 

Cseh Ferenc képviselő javasolja, hogy tartsuk magunkat a korábbi tervekhez. 

 

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

megjelenést és a nyilvános ülést 20.55 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Tóth Sándor    Csillagné dr. Fábián Éva  Horváth Ervin 

polgármester aljegyző  képviselő 


