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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. február 01.

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013./Ny.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 01-jén,
18.00 órakor kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Tóth Sándor
polgármester
Horváth Imre
alpolgármester
Cseh Ferenc
képviselő
Horváth Ervin
képviselő
Meghívottak:
Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző/jegyzőkönyvvezető
A polgármester: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a képviselők mindannyian jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja,
hogy jegyzőkönyv-hitelesítő Horváth Ervin képviselő legyen.
A képviselő-testület 4 egyhangú igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(II.01.) ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúan megválasztja Horváth Ervin képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek.
A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, és egyúttal javasolja azok
elfogadását.
A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel, más
javaslat.
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
A képviselő-testület 4 egyhangú igenlő szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(II.01.)ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását hagyta jóvá.
I. Cirák Község Önkormányzat költségvetésének benyújtása
Előterjesztő: Tóth Sándor polgármester
II. 2013. évi munkaterv megtárgyalása
Előterjesztő: Tóth Sándor polgármester
III. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Tóth Sándor polgármester

I.

Napirend: Cirák Község Önkormányzat költségvetésének benyújtása

A polgármester elmondja a képviselőknek, hogy a költségvetés-tervezetet
megkapták, annak részét képezi a közös hivatal költségvetése. A közös hivatal
költségvetésének megtárgyalására 2013. február 7. napján kerül sor, s annak
elfogadása esetén tudjuk a közös hivatal költségeit önkormányzatunk
költségvetésébe beépíteni. Jelen tervezet alapján látható, hogy önkormányzatunk
költségvetése jelentősen csökkent. Hátrányosan érinti önkormányzatunkat a
gépjárműadó 60%-os megosztása, az szja elvonása, továbbá az elvárt
adóbevételekkel csökkentett támogatási forma is.
A települések nagy része úgy érzi, hogy a takarékosan gazdálkodó
önkormányzatokat bünteti az állam, az adósságból élőket pedig jutalmazza a
hitelátvállalással.
Horváth Ervin képviselő hozzáteszi, hogy ez nem ilyen egyszerű, hisz
megvizsgálják, hogy miért nem adósodott el a falu, s állítólag azon
településeken ahol nem vállalta át az állam ott a beruházások önrészére is
támogatást kaphatnak a takarékosan gazdálkodó önkormányzatok.
A költségvetést megtárgyalták, ám annak elfogadását későbbi időpontra
halasztotta a testület.
II.

Munkaterv elfogadása egyhangú

A polgármester ismerteti a képviselőkkel a 2013. évi munkatervet, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Cseh Ferenc képviselő megjegyzi, hogy ez azért jó, mert előre tudnak tervezni a
képviselők és látják, hogy mikor lesz ülés.
A polgármester megjegyzi, hogy a kötelező és tervezhető időpontokra alapoz a
tervezet, de ezen túl további ülések is várhatóak aktuális események szerint.
Cirák Község Önkormányzat Képviselő testülete 4 egyhangú IGEN, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II.01.) ÖKT. sz. határozat:
Cirák
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyhangúan elfogadta a 2013. évi munkatervet az
előterjesztés szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
III.

Napirend- Egyéb döntést igénylő ügyek

1.) Vagyonkezelői szerződés – Pannon-Víz Zrt.
A polgármester elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. /Továbbiakban: szolgáltató/
vagyonkezelői szerződést küldött az érintett önkormányzatot részére, ám a

szerződés bizonyos pontjaival több polgármesterrel együtt módosító javaslatot
fogalmaztunk meg Dénesfa, Gyóró és Cirák közös összefogásával. Túl
hosszúnak találjuk a szerződés időbeli hatályát, amit a jogszabályi
maximumban, 35 évben jelöltek meg. A szolgáltató a megkeresésünkre leírta,
hogy nem kíván az időbeli hatályon módosítani és a rendszer működtetése
céljából is ez lenne az előnyös.
Horváth Imre képviselő elmondja, hogy ez nem új beruházás, tehát nem
mostantól kell számolni a 35 évet.
Polgármester elmondja, hogy nem áll szándékában aláírni ezt a szerződést, hisz
a jogszabályváltozások következtében lehetőség lenne, hogy saját kézben
kerüljön a vízrendszer működtetése.
Cseh Ferenc képviselő elmondja, hogy amennyiben kiválhatnánk ebből, tegyük
meg.
Horváth Ervin képviselő javasolja, hogy a szerződést 15 évre kellene megkötni.
Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy a telephely a ciráki 150, 151. hrsz-ú
ingatlanon található, ami 1997. 03. 24. napján átalakulás jogcímen a Pannon-Víz
Zrt tulajdonába került, s kíváncsi lenne milyen átalakulás volt akkor.
A képviselők egyetértenek abban, hogy kössük meg a legrövidebb időre a
szerződést és amennyiben a Pannon-Víz Zrt.-nek újabb beruházása lenne, akkor
újratárgyaljuk a szerződés időbeli hatályát.
Cseh Ferenc képviselő javasolja, hogy határozatlan idejű legyen a szerződés a
korábbi felmondási idővel.
A polgármester javasolja, hogy a jogszabályban rögzített minimum időbeli
hatállyal, 15 évvel kössük meg a szerződést, ebben kell kompromisszumra jutni
a szolgáltatóval.
Cirák Község Önkormányzat Képviselő testülete 4 egyhangú IGEN, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II.01.) ÖKT. sz. határozat:
Cirák
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyhangúan úgy határozott, hogy a Pannon-Víz Zrt.-vel
kötendő szerződés tervezetének IV. pontjában foglaltakat
módosítani kívánja és a szerződés időbeli hatályát 15
évben határozza meg.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerződésmódosításról további egyeztető tárgyalásokat
folytasson.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.)Vagyonkezelői szerződés- KIK

A polgármester elmondja, hogy a vagyonkezelői szerződés során az iskola a
Klebersber Intézményfenntartó Központ kezelésbe kerül. A polgármester
hozzáteszi, hogy az iskola épületében a mellékhelyiség átalakítása is sürgető
kérdés, amivel a képviselők egyetértenek.
Hozzáteszi a polgármester, hogy január 1-től az iskola állami fenntartásba
került, az étkezés azonban önkormányzati feladat lett. Megjegyzi, hogy a mai
naptól (2013. 02. 01.) a Dénesfa Község Önkormányzata Cirákról veszi az
óvodai étkezést.
A beledi iskolába járó gyermekek étkezési költségeihez is hozzá kellett volna
fizetni, ám többszöri egyeztetést követően Beled Város Önkormányzata elállt
ezen szándékától és biztosítja a korábbiaknak megfelelően az étkezést a
Cirákról Beledbe járó gyermekek részére is.
A polgármester elmondja, hogy az intézményi átalakulások ezzel nem érnek
véget, hisz nyáron az óvoda sorsát is rendezni kell.
(A szerződés-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Cirák Község Önkormányzat Képviselő testülete 4 egyhangú IGEN, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (II.01.) ÖKT. sz. határozat:
Cirák
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyhangúan úgy határozott, hogy a Klebensberg
Intézményfenntartó Központtal vagyonkezelői szerződést
köt az előterjesztés szerint.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést
írja alá és az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
/Cseh Ferenc képviselő családi okok miatt az ülés helyszínét elhagyta./
3.) Védőnői költség
A polgármester ismerteti Beled Város Önkormányzatának megkeresését,
melyben elmondja, hogy a kötelező védőnői szolgáltatás költségeit nem tudja
Beled város önkormányzata a továbbiakban átvállalni, s így a településeknek is
hozzá kell járulni a fenntartásához.
Cirák esetében ez a védőnői útiköltség megtérítését jelentené, ami körülbelül
havi 5.000.-ft költséggel jár.
Kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Cirák Község Önkormányzat Képviselő testülete 3 egyhangú IGEN, 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (II.01.) ÖKT. sz. határozat:
Cirák
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyhangúan úgy határozott, hogy Beled Város
Önkormányzata által fenntartott védőnői szolgálat
költségihez hozzájárul oly módon, hogy a védőnő
útiköltségét havonta megállapodás alapján megtéríti.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.)Végkielégítés ügye
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Cirák-Gyóró-Himod-Hövej
Körjegyzősége 2012. 12. 31. napjával történő megszűnése kapcsán egy
köztisztviselő jogviszonyát meg kellett szüntetni, akinek 8 havi végkielégítést és
2 havi felmentési időre járó bérnek megfelelő juttatást kellett kifizetni. Ennek
lakosságszám – arányos része Cirák község esetében 993.611.-Ft, melyet a
munkavállaló részére a települések részletfizetésével együtt a köztisztviselő
részére kell megfizetni.
Kéri a testületet, hogy az összeg átutalásáról döntsön.
A képviselő-testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú
döntést hozták:
7/2013. (II.01.) ÖKT sz. határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy
határozott, hogy Módos Margit Judit köztisztviselő végkielégítésének
összegére fedezetet biztosít a költségvetésében. A végkielégítés
lakosságszám-arányos része Cirák esetében 993.611.-forint.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti összeget a megszűnt
körjegyzőség társult településeinek részletfizetésével együtt a
köztisztviselőt részére történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 31.

5.)Kápolna felújítása
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kápolna felújítása során
elvégzett munkálatokra Győrváriné Árpási Judit 9342 Mihályi, Hunyadi u. 4. sz.
alatti vállalkozót bíztuk meg 2012. évben a földmunka elvégzésével. Az
összköltség földmunka (~700.000.- Ft) és üzemanyagköltség (~150.000.-Ft)
határideje átnyúlt 2013. évre, melyre fedezetet a 2013. évi költségvetésben kell
biztosítani.
A képviselő-testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú
döntést hozták:
8/2013. (II.01.) ÖKT sz. határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy
határozott, hogy a kápolna környékének rendezésére 850.000.-Ft
összértékben fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetésében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 31.
Tájékoztatás:
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hulladékgyűjtés az új
szolgáltatóval január 1-jén rugalmasan megtörtént. A szelektív gyűjtés február 6.
napján indul „házhoz menő” gyűjtőzsákos rendszerben.

Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester
megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 21.00 órakor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f.

Tóth Sándor
polgármester

Csillagné dr. Fábián Éva
aljegyző

Horváth Ervin
képviselő

