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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2013./Ny. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-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 

 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 Ervin képviselő legyen és javasolja a meghívón szereplő 

napirendi pontokat elfogadásra! 

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

 

42/2013.(IV.29.) sz. határozat: 

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

egyhangúan megválasztja Horváth Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek és az alábbi 

napirendi pontok megtárgyalását hagyta jóvá. 

 

I. Cirák Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

II. Cirák Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelete 

III. Cirák Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója 

IV. Dél-Rábaközi Önkormányzati Társulás megszűnésének ügye 

V. Egyesített Szociális Központ Társulási Megállapodásának módosítása 

VI. Gyórói utcai buszmegálló áthelyezési kérelmének megtárgyalása 

VII. Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

I. Napirend: Cirák Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 

A polgármester a 2012. évi költségvetés módosítását röviden ismerteti, melyet a képviselők 

időben kézhez kaptak. Kéri, hogy az előterjesztés alapján a képviselők tegyék meg 

észrevételeiket! Amennyiben nincs észrevételük, hozzák meg döntésüket! 

 

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

egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

szóló 2/2013.(V.27.) sz. rendeletét. 

 

II. Napirend – Cirák Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelete 
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Tóth Sándor polgármester röviden ismerteti a zárszámadás fő tételeit. A képviselők a 

vonatkozó előterjesztést írásban megkapták, így kéri, jelezzék, ha van kérdésük, észrevételük. 

Cseh Ferenc képviselő megjegyzi, hogy az építményadó hátralék összege nagyon magas! 

Nem érti, hogy miért nem tettek a hivatal dolgozói lépéseket ennek behajtására.  

Az aljegyző elmondja, hogy a jogszabály által előírt lépéseket megtettük, sajnos egy cég ellen 

felszámolási eljárást indítottak, s a felszámolás során a vagyon a bank tulajdonába került, így 

a tartozásuk behajthatatlan követeléssé válik. Ez a tartozás volt a hátralék jelentős része. A 

többi hátralékos felszólítása folyamatosan megtörtént, illetve ahol számlaszámot ismerünk 

inkasszóval is éltünk.  

Parrag Péter képviselő érdeklődik, hogy a többi hátralék kisebb adótartozásokból tevődik 

össze, vagy egy nagyobb hátralékos adja? 

Az aljegyző elmondja, hogy egy nagyobb adótartozó tartozási tétele az építményadó összege.  

/Horváth Imre képviselő megérkezett!/ 

A jegyző elmondja, hogy fizetési meghagyással is mód van a követelés érvényesítésére, ahol 

az összeg arányában kell díjat fizetni! 

Hosszabb vita után a képviselő – testület úgy döntött, hogy az adóhatóság bírósági úton hajtsa 

be a követelését! 

Cseh Ferenc képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a fűnyírótraktorral és a laptopokkal? 

A polgármester elmondja, hogy a fűnyírótraktort a nyomozás során nem találták meg. A 

laptopok pedig nem kerültek az önkormányzatnak átadásra, még szállítás során tulajdonították 

el azt! 

Az aljegyző hozzáteszi, hogy 2010-ben az önkormányzatnak is kellett volna - véleménye 

szerint - feljelentést tenni, nem csupán az autó tulajdonosának! 

Parrag Péter képviselő érdeklődik, hogy van-e éven túli tartozása? 

Aljegyző válaszul közli, hogy igen, van éven túli tartozás! 

Horváth Imre képviselő megkérdezi, hogy súlyadó tartozás van-e? 

Aljegyző jelzi, hogy az előterjesztés ezt is pontosan tartalmazza, de súlyadóban az éven túli 

tartozás nem jelentős, tekintettel arra, hogy egy éven túli súlyadótartozás esetén a gépjármű 

kivonása visszatartó erő! 

Parrag Péter képviselő hozzáteszi, hogy a súlyadó 60% - ban az állam bevétele. 

Cseh Ferenc képviselő a folyamatban lévő beruházások után érdeklődik. Kifejti, hogy 

számára nem egyértelmű, hogy a folyamatban lévő beruházásra még mennyit kell költeni?! 

A polgármester elmondja, hogy egy beruházás addig folyamatban lévő, míg nem kerül 

átadásra. Költségeket nem feltétlenül jelent az önkormányzat számára, de jelen esetben a 

faluközpont használatba vételi engedélyét a közút feltételekhez kötötte, amit a legolcsóbban 

próbálunk megoldani. 

A kápolna beruházás kész, csupán a testület által jóváhagyott beruházást (földmunka) kell már 

végrehajtani ahhoz, hogy átadása megtörténjen! 

További kérdés, észrevétel nem volt, így javasolja a polgármester a zárszámadási rendelet 

elfogadását. 

 

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

egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló 3/2013. 

(V. 27.) sz. rendeletét. 
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III. Napirend- Cirák Község Önkormányzat 2014. évi koncepciója 

Tóth Sándor polgármester ismerteti röviden a 2014. évi koncepciót, melynek tételeit az 

előterjesztés tartalmazza, amit a képviselők időben megkaptak és áttekinthettek. 

A polgármester megkérdezi, van – e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem volt, így javasolja, hogy a 2014. évi koncepciót a képviselő-testület 

fogadja el. 

43/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta 

Cirák Község Önkormányzat 2014. évi koncepcióját az előterjesztés szerint. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

 

IV. Napirend:- Dél-Rábaközi Önkormányzati Társulás megszűnésének ügye 
 

A polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési 

Társulásának megszüntetéséről szóló okiratot Beled Város Önkormányzata elkészítette, 

melyet az előterjesztés részeként megtekinthettek a képviselők. A társulás június 30. napjával 

a megszüntető okirat értelmében megszűnik. 

A megszüntetésről szóló okiratot kéri, szavazással elfogadni. 

Kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket. 

 

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

mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

 

44/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dél-

Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának társulási 

megállapodását a társulás megszüntetéséről 2013. 06.30. napjával. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

 

V. Napirend: -Egyesített Szociális Központ Társulási Megállapodásának módosítása 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyesített Szociális Központhoz az 

előterjesztésben felsorolt települések kívánnak csatlakozni, melynek megfelelően a Szociális 

és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás elfogadása szükséges. 

Kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta: 

 

45/2013. (IV.24.) sz. határozat 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

jóváhagyja új községek (Bágyogszovát, Bogyoszló, Pásztori, Potyond, 

Sopronnémeti, Zsebeháza) csatlakozási szándékát, Társulási Tanács létrehozását és 

a társulási megállapodás módosítását. 
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Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulási Megállapodást az előterjesztés szerint módosítja és 

egységes szerkezetben elfogadja. Egyúttal a Beledi Egyesített Szociális Központ 

módosító Alapító Okiratát és az egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Javasolja a polgármester, hogy a VI. Napirend előtt tárgyalja meg a testület az egyéb döntést 

igénylő ügyek lényeges kérdéseit, s azt követően térjünk át a VI. Napirendre. 

A testület egyetértett ezen kéréssel. 

 

VI. Napirend- Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a létszámcsökkentési pályázathoz 

hiánypótlásban kértek egy megerősítő határozatot, mely a létszámot is tartalmazza, illetve 

pontosítva a rendelet szövegéhez igazítva rögzíti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

személy továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 

Fentiek alapján kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést hozták: 

46/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megerősíti a 

136/2012.(XII.19.) sz. határozatot és kiegészíti ezen határozatot az alábbiakkal:  

A megszűnő körjegyzőség dolgozóinak létszáma 8 fő, melyből 7 főt a megalakuló közös 

önkormányzati hivatal továbbfoglalkoztat. 1 fő továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat 

költségvetési szerveinél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói 

körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 
A körjegyzőség megszűnéséről szóló döntést Cirák, Gyóró és Hövej település 2012. 12. 

19. napján, Himod település pedig 2013. 01. 10. napján hozta meg, mely döntések 2012. 

12. 31. napjával kimondják a szerv megszűnését. A köztisztviselő közszolgálati 

jogviszonyát fentiek alapján 2012. 12. 31. napjával meg kellett szüntetni, így a felmentési 

idő kiadására már nem volt lehetőség, s a köztisztviselő részére felmentési idő 

megállapítására nem volt lehetőség, s e jogcímen felmentési időre járó díj nem kerülhetett 

kifizetésre, így annak visszaigénylését nem tudja Cirák Község Önkormányzata a 

létszámcsökkentési pályázatban érvényesíteni. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozói létszámát 

2013. január 1. napjától 4 főben állapítja meg. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013.április 29. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján 

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére pályázatot lehet benyújtani. A 

pályázat benyújtási határideje elektronikusan az ebr42 programon keresztül: május 2. napja. A 

rendelet alapján fűtéskorszerűsítésre, homlokzatszigetelésre és tetőfelújításra egyaránt lehet 

pályázni. A pályázatot a fenntartó önkormányzat nyújthatja be, mely jelen esetben Mihályi, 

ám e rendeletben rögzített pontok közül egy fenntartó csak egy pályázati adatlapot nyújthat 
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be. Mihályi sportlétesítménye fejlesztésére kívánja benyújtani a pályázatot, így a ciráki óvoda 

fejlesztésére benyújtható pályázatra nincs lehetőség e módon. A benyújtás feltétele, hogy 

Cirák Község Önkormányzata fenntartóvá váljék, ám ehhez az óvoda önálló fenntartása 

szükséges! Ezen feltétel akkor teljesül, ha külön válik a ciráki óvoda a mihályi óvodafenntartó 

társulástól. 

Kéri a képviselőket, hogy mindezek alapján hozzák meg döntésüket. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést hozták: 

47/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

benyújtja a 8/2013. (III.29.) BM. rendelet alapján a kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása című pályázatot. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. 05. 02.  

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést hozták: 

 

48/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy az 

óvoda fenntartásáról Cirák Község Önkormányzata önállóan kíván gondoskodni 

2013./2014-es tanévtől. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. 05. 31. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146.§.(1) bekezdése kimondja, hogy e törvény hatálybalépése 

előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell.  

Kapuvár Város Önkormányzata a megállapodásokat felülvizsgálta és módosította a 

jogszabálynak megfelelően, melyet ezúton jóvá kell hagyni. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést hozták: 

49/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy 

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási 

Megállapodását, valamint a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítását elfogadja és az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. 05. 31. 

 

A polgármester ismerteti Desics Istvánné helyi lakos kérelmét, melyben előadja, hogy a 

Gyórói utca 55. sz. előtti buszmegállónál a buszok az árkot tönkre teszik, s emiatt az ingatlana 

előtti csapadékvíz felhalmozódik. Kérik a buszmegálló azonnali megszüntetését, esetleg más 

épület elé történő áthelyezését!  

Horváth Imre képviselő javasolja, hogy szüntessük meg a buszmegállót! 

Cseh Ferenc képviselő előrevetíti, hogy terveinkben a buszmegálló áthelyezése szerepel 

(melléklet terv), s amint lehetőség van, áthelyezzük azt! 

Horváth Ervin képviselő felveti, hogy a kialakult egyenetlenséget kaviccsal fel kellene tölteni! 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést hozták:  
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50/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy a 

Gyórói utcai buszmegálló áthelyezését a meglévő tervdokumentációja alapján - lehetőség 

szerint – végrehajtja.  

Utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: pályázati támogatás szerint 

 

 

A polgármester ismerteti, hogy a faluközpont hiánypótlásában megjelölt hiányosságokat 

egyeztette a közút képviselőivel és Kok Miklós javaslata alapján a parkoló kijáratának 

ívkorrekcióját nem kell megtenni, csupán táblákat kell elhelyezni, mely a közlekedés 

biztonsága szempontjából elengedhetetlen! (2 táblaoszlop, 1 behajtani tilos, 1 elsőbbségadás, 

1 egyirányú út, 1 kötelező jobbra kanyarodást jelző tábla) 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Király-kápolnához vezető önkormányzati 

út és a mellette lévő földterületek állapotát trágya kihelyezése veszélyezteti. Korábban 

felszólítottuk a trágya kihelyezését végző személyt hasonló magatartástól való tartózkodásra 

és a már kihordott tárgya megfelelő bedolgozására, illetve elszállítására, ennek ellenére újabb 

nagy mennyiségű trágyát helyezett ki a földekre.  

A polgármester kéri a képviselőket, hogy a kialakult helyzetre javaslattal éljenek! 

A képviselő-testület 5 Igen, 0 Nem és 0 Tartózkodás mellett az alábbi egyhangú döntést 

hozta: 

51/2013.(IV.29.) sz. határozat: 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy az 

illetékes hatóságot értesíti, amennyiben újabb felszólítást követően nem rendeződik a 

helyzet és a kihelyezett környezetkárosító anyag elszállításáról a kihelyező személy nem 

gondoskodik. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület megtárgyalja a falunapot. 

Parrag Péter képviselő megjegyzi, ha pénzbe nem kerül, akkor lehet falunap! 

A képviselők megállapodnak abban, hogy az önkormányzat költségvetésében erre nem tudtak 

pénzt biztosítani, így támogatásokból oldják meg azt! 

Parrag Péter képviselő aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy az önkormányzatok anyagi 

helyzete nehéz, ennek ellenére Gyóró település lakosságának még mindig Cirák szállítja az 

ebédet, hiába hozott határozatot a testület. elmondja, hogy több helyi lakos sérelmezi azt is, 

hogy ciráki gyermekeket a falubusz úszásoktatásra és táncszakkörre szállít. 

Horváth Imre képviselő megjegyzi, hogy erre a célra kaptunk falubuszt, szerinte mindennek 

megvan a feladata: a betegszállítást a betegszállító végzi ingyen, a falubusz pedig a lakosság 

igényeit szolgálja. 

Az aljegyző elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat szakmai program alapján végzi 

tevékenységét, mely jogszabály alapján épül fel és az abban meghatározott feladatokra lehet 

igénybe venni a falubuszt. 

A polgármester elmondja, hogy még 2005-ben Cirák, Gyóró és Dénesfa közösen nyert 

pályázaton egy folyékony hulladék szállítására alkalmas járművet, amit információi szerint 

Dénesfa község eladott a Pannon-Víz Zrt-nek. A tulajdonjog elidegenítése 10 évig, tehát 

ismeretei szerint 2015. év végéig nem történhetett volna meg, ráadásul nem is tájékoztatta a 

kettő érintett települést! 
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A polgármester elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Pannon-Víz Zrt. igazgatójával, ám 

írásos dokumentációt nem adott át, mely az adásvételt igazolja.  

Parrag Péter képviselő kifejti, hogy szerinte meg kell győződni arról, hogy mi az igazság. 

Cseh Ferenc képviselő nem érti, hogy miért nem kérdezzük meg az érintett polgármestert, 

nevezetten Takács Lajost az ügyletről. 

Horváth Ervin képviselő javasolja, hogy hivatalos levélben kérjünk tájékoztatást. 

A testület ezzel egyetértett. 

Horváth Ervin képviselő jelzi, hogy a testnevelő tanár módszerei veszélyesek! Jelzi, hogy ő 

nem pedagógus, de nem érti, hogy mit keres testnevelés órán a gyermek az országúton, 

ráadásul különösen veszélyes területen, illetve, hogy 20 perccel órakezdés után a gyermekek 

önállóan sétálnak az utcán, az utolsó óra után a gyerekek még be sem érkeztek az utcáról a 

tanár nem várja meg őket, s már megy haza! Véleménye szerint ez tarthatatlan! 

A polgármester megállapítja, hogy az igazgatóval kell ez ügyben értekezni! 

 

 

 

 

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

megjelenést és a nyilvános ülést 20.30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Tóth Sándor    Csillagné dr. Fábián Éva  Horváth Ervin 

polgármester aljegyző  képviselő 


