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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2013./Ny. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 29-én, 18.00 

órakor kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott nyilvános testületi üléséről és 

közmeghallgatásról. 
 

Jelen vannak:  

 Tóth Sándor   polgármester 

 Cseh Ferenc   képviselő 

 Horváth Ervin   képviselő 

 Horváth Imre   képviselő 

 Parrag Péter   képviselő 

 

 

Meghívottak:  

 Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző/jegyzőkönyvvezető 

 Mágel Ágost STKH elnöke 

 

 

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: 

 

112/2013.(XI.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.  

 

113/2013.(XI.29.) sz. határozat: 

 

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

alábbi napirendi pontok megtárgyalását hagyta jóvá. 

 

I. Hulladékszállítás ügye 

II. Háromnegyed éves beszámolója 

III. Falugondnok beszámolója 

IV. Egyéb döntést igénylő ügyek 
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I. Napirend: Hulladékszállítás ügye 

 

Mágel Ágost elnök ismerteti a kezdeti hiteleket és elmondja, hogy a mostani megállapodás 

módosítása megérti, hogy a falvaknak, képviselőiknek ez problémát okoz. 

Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségeinek és a kormányhivatal felhívásának eleget téve 

jelen megállapodásban 2 edényméretet jelöltek meg. 

Az elnöki úr előzetesen jelzi, hogy amennyiben a települések a 60 literes edényméretet 

elfogadják, akkor a társulás bevétele jelentősen csökken. 

A bevétel jelentős részét a szelektív anyag elszállítása, kezelése teszi ki. 

Hulladéklerakási díj összege (amit letesznek, nem szelektív gyűjtött) tonnánként 3000.-Ft, 

ezen összeg 2014. 01.01-től 6.000.-Ft lesz, tehát a költségeket tovább növeli. A társulásnak 

saját céggel kell a szállítást megoldani. A STKH-nak Sopron eladta a hulladékszállító céget 

(300 millió Ft költségért). 

A cséri lerakó építési folyamatát is ismerteti Mágel úr, s elmondja, hogy pályázat keretében 

6,2 milliárdból hozzák létre ezt is. 

2011-ben a társulás pályázatot nyújtott be egyes településeken rekultíválandó 

hulladéklerakóra (3milliárdot nyertek). 

Ismerteti a bevételi oldalt is, mely főleg az önkormányzatok tagdíjbefizetéseiből tevődik 

össze. (172.-Ft/lakos/év) 

Rövidre zárva közli, hogy nincs illúziója, tisztába van vele, hogy nem fogja a 60 literes 

edényeket elfogadni a települések nagy része, de a szerződésmódosítás jelenleg csak 100 

literes, 500 literes és 1000 literes edényeket tartalmaz. 

Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző kéri, hogy a módosítás szövegét küldjék meg az 

önkormányzatok részére, ne csak az egységes szerkezetet. 

Mágel Ágost elnök elmondja, hogy a módosítás valójában csak az edényméreteket érinti. 

Cseh Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a 60 literes edényekre kötött szerződésekkel mi 

lesz? Adók módjára behajtható, ha jól értelmezi a tájékoztató levelet. 

Parrag Péter képviselő felveti annak lehetőségét, hogy egyszemélyessé váló háztartás esetén 

sincs lehetőség 60 literes edényekre módosítani a 110 literest? 110 literes edény után kell 

továbbra is fizetni a szerződő félnek? 

Mágel Ágost elnök elmondja, hogy amennyiben a falvak (39) valamelyike nem fogadja el a 

módosítást, akkor az nem lét életbe. 

Tóth Sándor polgármester nem tetszésének ad hangot, hisz a lakosságnak és az 

önkormányzatnak is négyszeres árat fizetnie az új szolgáltatónál a rezsicsökkentés ellenére! 

Mágel Ágost elnök előrevetíti, hogy a társulásunk működőképességéhez reméli, megértjük, 

hogy fizetni kell.  

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy elöregednek a falvak, ha igazságosságra 

törekszünk, akkor nem a kuka mérete, hanem a súlya kellene, hogy számítson. 

Mágel Ágost elnök elmondja, hogy chippel látták el az edényeket, s most, csak a szerződött 

feleknél történik szállítás. Tájékoztatásul közli, hogy Győrben ez úgy történik, hogy a 

tényleges ürítés után fizet csak a fél, de ott is felmerül az önkormányzat részéről a probléma, 

hisz a lakosság a közterületen lévő edényekbe, vagy a közterületre rakja le az összegyűjtött 

hulladékot, így saját edényének ürítését, szállítását megspórolja. 

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy a lomtalanítás is további problémákat vet fel.  

Horváth Imre képviselő érdeklődik, hogy a cséri lerakóban is januártól 6000/tonna lesz? Saját 

lerakóban is? 

Mágel Ágost elnök elmondja, hogy illetékköteles minden lerakóba történő lerakás. 

A barnafedelű kukát 30ezer darabot beszereztek, s ingyenes heti szállítás várható, amint ezek 

kiosztásra kerülnek. 
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Horváth Ervin képviselő fájlalja, hogy a költségvetést nem a települések fogadják el, sőt még 

a társulás által elfogadott költségvetést sem láthatják. 

Horváth Imre képviselő elmondja, hogy valószínű nem kellett volna a társulásnak új autókat 

venni, használtat is lehetett volna. 

Parrag Péter képviselő megjegyzi, hogy egyik kezével ad, másikkal elvesz a társulás. 

Horváth Imre képviselő jelzi, hogy a szelektívbe van bevétel. 

Mágel Ágost elnök elmondja, hogy a szelektívvel nagyon sok munka van. 

Mágel Ágost elnök javasolja, hogy az önkormányzat állítson össze egy keretet, amiből a 110 

liter és a 60 liter közötti különbözetet az önkormányzat megtéríthetné a lakosságnak. 

Tóth Sándor polgármester úgy gondolja, hogy a hulladékszállító ne az önkormányzati 

költségvetés terhére oldja meg a kérdést. 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   114/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elutasítja 

a hulladékgyűjtő edények méretében történő változtatást és a szerződés  

módosítását. 

Egyben utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltatót a döntésről 

értesítse! 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013. 12. 10. 

 

II. Napirend: háromnegyedéves beszámoló 

A polgármester tájékoztatásul közli, hogy a beszámolót előterjesztésben minden képviselő 

megkapta. A fő tételeket ismerteti, s kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 

Horváth Ervin képviselő érdeklődik, hogy a kápolna felújítás 697e forintnyi összeg pontosan 

mit takar? 

A polgármester elmondja, hogy a földmunka összege ez, amely tavalyról áthúzódott, s ezen 

összegről január-februári ülésen döntött a testület, hogy költségvetésében biztosít rá fedezetet. 

Cseh Ferenc képviselő a megbízási díj után érdeklődik.(730 e) 

A polgármester elmondja, hogy a megbízási szerződéssel a könyvtárost és a sportcsarnok 

gondnokot foglalkoztatjuk, így ők kapnak megbízási díjat. 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   115/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy Cirák Község Önkormányzata háromnegyedévi 

beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirend: Falugondnok beszámolója 
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Horváth Attila falugondnok ismerteti a képviselő-testülettel 2013. évben folytatott 

falugondnoki szolgálat főbb adatait. A szolgálat tevékenységét és a működés rendjét is érinti a 

beszámoló. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   116/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta 

a falugondnok 2013. évi beszámolóját a falugondnoki szolgálat 

működéséről. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IV. Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

Csiszár Rita könyvtáros ismerteti a képviselő-testülettel 2013. évben folytatott tevékenységét, 

a könyvtár működésének rendjét. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   117/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta 

a könyvtáros 2013. évi beszámolóját a könyvtár működéséről. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Cseh Ferenc képviselő jelzi, hogy a nyugdíjas kör tagjai megkeresték és kérték, hogy 

működésükhöz megfelelő eszközöket az önkormányzat biztosítson (székek). 

A polgármester jelzi, hogy eddig is rendelkezésükre állt az épp üresen álló szolgálati lakás, 

ahol székek és asztalok is voltak. 

Parrag Péter képviselő jelzi, hogy többször elvitték azokat és úgy kellett keresniük a 

nyugdíjasoknak az újabb alkalomkor azokat. 

A polgármester közli, hogy a jövőben biztosítja állandó jelleggel a székeket, s hogy ilyen 

probléma ne forduljon elő, ha elszállítja valaki, a visszaszállítást is elvárja. 

 

 

Tájékoztatás: 

 

1. Faluközpont pályázat ügye 

 

Tóth Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az MVH faluközpont pályázat 2. 

kifizetési kérelmet elutasította, mint azt korábban is jelezte. Azóta sajnos kedvezőtlen 

folytatásról számolhat be, mivel a fellebbezést szintén elutasította az MVH. Ezt követően - a 

héten - a bírósági felülvizsgálatot is benyújtottuk. 

Parrag Péter képviselő az után érdeklődik, ki a felelős? 
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Cseh Ferenc képviselő szerint már sok témából vesztesen jöttünk ki (fa, kavics). 

Horváth Ervin képviselő jelzi, hogy őt főleg a hozzáállás bosszantotta, s kiemeli, hogy 

többször elmondta, hogy a forgalomba helyezés végleges, s valóban feltételekhez kötött, de 

újabb határozatot nem fog küldeni a Magyar Közút KHT. 

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy az MVH több hibát vétett. 

Csillagné dr. Fábián Éva aljegyző tájékoztatásul elmondja, hogy jogilag a visszavont 

határozat nem lehet kötelezettség megállapításának alapja, tehát az MVH jogszerűtlenül 

hivatkozott határozatában arra, s jogszabállyal a hivatkozást – emiatt nem is tudta 

alátámasztani. 

Tóth Sándor polgármester bízik a bírósági döntésben. 

 

2. Ökoenergie Kft. ügye 

 

Tóth Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Ökoenergie Kft. 

szerződésmódosítást indítványozott. A módosítás értelmében 2013. 12. 31. napjáig a társaság 

800.000.-Ft-ot fizet az önkormányzat részére. 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

   118/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy 

határozott, hogy az Ökoenergie Kft. szerződésmódosítását elfogadja.  

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a másik felet 

tájékoztassa és a szerződésmódosítást írja alá. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Belső ellenőrzés 

 

Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy minden önkormányzatnak belső ellenőrzést kell 

lefolytatnia. Közli, hogy eddig a kistérség munkaszervezete végezte korábban ezen feladatot, 

de annak megszűnése okán az önkormányzatnak saját magának kell ezt megoldania. Három 

árajánlat érkezett be, Unger Ferenctől, Lukácsiné Varga Mártától és a Horváth és Társa 

Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-től. 

Tóth Sándor polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

119/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, 

hogy Lukácsiné Varga Márta Kisfalud Kossuth u. 34. sz. alatti vállalkozót bízza 

meg az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak elvégzésével a mellékelt 

árajánlat alapján 50.000 Ft díjért. 

Valamint felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013.12.31. 
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4. Óvoda támogatása 

 

Tóth Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda elektromos 

hulladékgyűjtési akciót indított, melynek eredményeként az önkormányzat 20.000.-Ft 

bevételre tett szert. A polgármester javasolja, hogy az így kapott bevétellel önkormányzatunk 

támogassa az óvodát.  

 

A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

120/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, 

hogy 20.000.-Ft összeggel támogatja a Ciráki Napköziotthonos Óvodát. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjék. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013.12.15. 

 

5. Falugondnoki képzés díja 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a falugondnok képzés elméleti és gyakorlati 

oktatása 185-185 ezer forint, összesen 370.000.-Ft. 

Cseh Ferenc képviselő jelzi, hogy rögzítsük a munkavállalóval kötött megállapodásban, hogy 

a képzés díját időarányosan köteles visszafizetni, amennyiben 3 éven belül önhibájából 

megszűnik a munkaviszonya. 

Az aljegyző elmondja, hogy emlékezete szerint a kinevezési okirat megjegyzés rovatában ez 

rögzítésre került.  

 

A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

121/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, 

hogy a falugondnok képzési díját, összesen 370.000.-, azaz háromszáz-hetvenezer 

forintot a képzés lebonyolításában résztvevő két intézet felé megfizesse. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjék. 

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013.12.15. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a jogszabályi változások alapján a temetési 

segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi segély ezen jogcímen megszűnik. 

2014. január 1-től önkormányzati segélyként kerülhetnek meghatározásra helyi rendeletben a 

fenti segélyezési formák.  

A képviselők az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megkapták, kéri hozza meg a testület a 

döntését. 

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

egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzata 9/2013.(XII.20.) számú önkormányzati 

rendeletét a szociális ellátásokról. 
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján a 

hulladékgazdálkodásról szóló rendeleteket felül kell vizsgálni. 

A képviselők az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megkapták, kéri hozza meg a testület a 

döntését. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet 

elfogadását a társulási megállapodás elutasítása miatt és a közszolgáltatóval történő 

egyeztetés alapján egy későbbi időpontban tárgyalja. 

 

Tájékoztatás 

 

Horváth Ervin képviselő tájékoztatja a testületet, hogy 2011. év óta fogyasztás alapú 

számlázás van, de az elszámolás még nem ezen az alapon történt. Csak most állt át erre a 

rendszerre az E-on, de sem többletkiadást, sem bevételt nem eredményez az átállás 

önkormányzatunk számára. 

 

 

Tóth Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyugdíjas estet december 06-án, 

pénteken 17.00 órakor tartjuk a tornacsarnokban. A lebonyolításban az önkormányzaton kívül 

a Rábakész Kft is részt vállal. 

Cseh Ferenc képviselő jelzi, hogy a jövő évben a falunap tartását meg kellene fontolni. 

Tóth Sándor polgármester emlékezteti a testületet, hogy az idei évben sem az önkormányzati 

költségvetés terhére került megrendezésre a falunap, hanem támogatásból fedeztük a 

költségeket. 

 

Cseh Ferenc képviselő és Tóth Sándor polgármester megállapodnak, hogy a költségvetési 

pénzből nem juthat falunap tartására. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szolgálati lakás elázott, biztosító 

felmérte a kárt, csőtörésre a biztosítás alapján kártérítést fog fizetni a biztosító. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy érdekeltségnövelő pályázaton 

önkormányzatunk 149 ezer forintot nyert. A három árajánlat alapján kéri a testületet, hozza 

meg döntését. 

 

A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

122/2013.(XI.29.) sz. határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, 

hogy a három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatú projektort vásárolja meg, 

illetve a pályázat keretében a legkedvezőbb áron vetítő vásznat is vásárol.  

Felelős: Tóth Sándor polgármester 

Határidő: 2013.12.15. 

 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a falugondnoki busz beszerzésére 

lehetőséget nyújtó pályázatot a megnyitás napján lezárták. Telefonon történő megbeszélés 

alapján a testület többsége úgy döntött, hogy a pályázatot ne nyújtsa be önkormányzatunk.  

Cseh Ferenc képviselő véleménye szerint 3-3,5 millióért lehet eladni egy ilyen autót, s nem 

egyszerű vevőt találni sem ilyen autóra. 
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Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy kisebb szervezetek megvették volna még 5 millió 

körül is.  

Cseh Ferenc képviselő úgy gondolja, hogy az átírás és egyéb járulékos költségek még 

legalább 300ezer forintba kerülnének, tehát nem érné meg az új autó vásárlása. 

Tóth Sándor polgármester közli, hogy ezen költségek nem jelentenének többletkiadást. 

 

 

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

megjelenést és a nyilvános ülést 21.37 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Tóth Sándor    Csillagné dr. Fábián Éva  Horváth Imre 

polgármester aljegyző  képviselő 

 


