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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2013./Ny.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 26-án,
18.00 órakor kezdődő, az Önkormányzati Hivatalban tartott nyilvános testületi
üléséről.
Jelen vannak:
Tóth Sándor
polgármester
Horváth Ervin
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 van, így az ülés határozatképes. Javasolja,
hogy jegyzőkönyv-hitelesítő Parrag Péter képviselő legyen.
A képviselő-testület 3 egyhangú igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2013.(II.26.) ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúan megválasztja Parrag Péter 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 3 egyhangú igenlő szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
23/2013.(II.26.)ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását hagyta jóvá.
I. Cirák Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása
II. Egyéb döntést igénylő ügyek

I.

Napirend: Cirák Község Önkormányzat költségvetésének benyújtása
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A polgármester előrevetíti, hogy a költségvetés hozzávetőlegesen 24.000.000.forinttal kevesebb, mint az előző években. Nagyon nehéz időszak elé tekintünk.
A tervezés során figyelembe vettük a szükséges és kötelező feladatokat,
melyekre feladatfinanszírozás formájában állami támogatást kapunk. A
költségvetés ennek ellenére végtelenül feszített. A faluközpont beruházása
kapcsán önkormányzatunk kifizetési kérelmet nyújt be, mely a forgalomba
helyezés függvénye.
Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy végleges forgalomba helyezési
engedély van, ha kikötésekkel is. Annak határideje május 31. napja.
A kifizetési kérelmet tehát szerinte benyújthatjuk. Hozzáteszi, hogy a parkoló
bejárati íve benne van a csomópontban.
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy az átadásnál – emlékezete szerint a
közút szakemberei- épp azt hiányolták, hogy nincs kinn az ív!
Horváth Ervin elmondja, hogy ők vitették be az ívet.
Horváth Ervin képviselő javasolja, hogy vegyük kettő részre a dolgot:
1.) a kifizetési kérelem ügye,
2.) a kikötések teljesítése.
Horváth Ervin képviselő felveti, hogy a következő kérdés, hogy mindez kinek a
költsége lesz?
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy nagyon sok pénze van az
önkormányzatnak ebben már eddig is.
Horváth Ervin képviselő úgy gondolja, hogy az önkormányzat ebből ki is
hátrálhatna, hisz a felelős műszaki vezető meg a kivitelező egymás között
kellene, hogy a kikötéseket megbeszélje.
Javasolják, hogy az önkormányzat indítsa el a kifizetési kérelmet és a
kivitelezővel egyeztessen egy időpontot. A közút végleges forgalomba
helyezéséről szóló határozatot pedig el kell küldeni a felelős műszaki vezetőnek.
Németh Lászlóval és Csontos Miklóssal felelős műszaki vezetővel és felelős
műszaki ellenőrrel fel kell venni a kapcsolatot azzal a megkötéssel, hogy a
probléma megoldására 2013. 03. 15. napjáig adjanak válasz.
Horváth Ervin képviselő a költségvetésben lévő Soproni STKH.
hitelfelvételéhez vállalt kezesség után érdeklődik.
Tóth Sándor polgármester úgy gondolja, hogy az adósságrendezési eljárás során
talán esély van arra, hogy ezt is átvállalja az állam.
Tóth Sándor polgármester említést tesz arról is, hogy a Pannon-Víz Zrt-től jó
volna átvenni működtetésre a víziközművet.
Parrag Péter képviselő elmondja, hogy a szennyvízzel együtt lenne mindez jó!
Parrag Péter képviselő javasolja továbbá, hogy az „apróságok” helyett inkább a
Gyórói utcai járdát kellene felújítani.
Horváth Ervin képviselő nem érti, hogy a költségvetésben miért tervezünk
projektor vásárlását?!
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A polgármester megjegyzi, hogy ezek évek óta szereplő tételek, melyeket
mindig csak tervek szintjén jelentkeznek. Pályázati forrás, vagy egyéb plusz
bevétel esetén valósulnának meg.
Horváth Ervin képviselő előrevetíti, hogy összeírta az előterjesztés alapján azon
kiadásokat, melyek – véleménye szerint – nem sürgős, illetve nem szükséges
kiadások. Ezeket ismerteti és összegzésképpen megállapítja, hogy mindezeken
mintegy 6.000.000.-Ft kiadást lehetne megspórolni. Hozzáteszi ugyan, hogy
tisztába van mindemellett azzal is, hogy a kiadások bizonyos része pályázati
önerőként szerepel a tervezetben, csupán a nagyságrend miatt összegezte ezeket.
(szennyvízpályázat 350e, kápolna 666e, közművelődés 1.330e, nyugdíjas klub
30e, háziorvosi célt. 600e, ált célt.600e, iskola 254, óvoda 500e, artézi kút 800e,
Fő utcai árok 240e, faluközpont 450e, csapadékvíz 350e, szennyvízpályázat
381e)
Horváth Ervin képviselő megjegyzi, hogy ezek a fejlesztésekre fordítandó
tételek, tehát nem működésre szolgáló összegek, amiről azt gondolja, hogy
minden kiadás előtt a költségvetés ekként történő elfogadása esetén is külön
megbeszélést követően kell dönteni!
Parrag Péter képviselő véleménye szerint ezekkel a tételekkel nem szabad az
idén foglalkozni, mivel ezekkel szemben előnybe kell helyezni a Gyórói utca
járdájának felújítását!
Tóth Sándor polgármester elmondja, hogy a járda véleménye szerint is
elsőbbséget élvez.
Parrag Péter képviselő megállapítja, hogy a közvilágítás is nagyon sok kiadással
jár!
Horváth Ervin képviselő javasolja, hogy a lámpatesteket számolja meg a
hivatalsegéd, mivel teljesítmény alapján számláznak, s így összevethetnénk a
tényleges állapotot és a kiszámlázott értéket!
Parrag Péter képviselő javasolja, hogy éjjelente 3-4 órát ki kellene kapcsoltatni,
vagy egyeztetni kellene, hogy minden harmadik lámpatesten elhelyezett lámpa
világítson csak!
Tóth Sándor polgármester javasolja, hogy a Fő utca 66-70. hsz. között
lámpatesteket kellene rendelni, mert ott jelenleg egy lámpatest sem található.
Horváth Ervin képviselő elmondja, hogy egy új kapcsolóórát kellene feltetetni,
de előtte egyeztetni kell az áramszolgáltatóval.
Horváth Ervin képviselő ismételten kiemeli, hogy minden megrendelés előtt
egyeztessen a testület! Minden tételt beszéljen meg a képviselő-testület, mielőtt
egy-egy konkrét beruházást megkezdenénk!
Tóth Sándor polgármester megerősíti a felvetésben a képviselőt és egyetértenek
mindannyian abban, hogy minden megrendelés előtt egyeztet a testület!
Tóth Sándor polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy a kistraktorunkat
ellopták és jelen gazdasági helyzetben nem tudunk venni újat, ami a fűnyíráskor
nagy hátrányt jelent
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A polgármester elmondja, hogy a hó-helyzetben is Parrag Péter képviselő
segített ki bennünket, amit ezúton is külön köszön!
Parrag Péter képviselő jelzi, hogy számára evidens, hogy segítsen, azt azonban
nem érti, hogy egyes helyi lakosok háza előtti hóeltakarítás miért a polgármester
gondja.
A testület a költségvetést végigtárgyalta.
Észrevétel, javaslat az alábbi határozat értelmében volt:
24/2013.(II.26.)ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
úgy határoz, hogy a költségvetésben meghatározott egyes kiadási
tételek megvalósítása előtt azokról tárgyalást folytat a testület és
azt követő döntés alapján történhet meg a beruházás.
Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: 2013. március 31.
A polgármester javasolja, hogy a költségvetést fogadja el a testület.
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúan elfogadta Cirák Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013.(II.28.) sz. önkormányzati rendeletét.
II.

Napirend- Egyéb döntést igénylő ügyek

1. Vagyongazdálkodási terv
A polgármester ismerteti a vagyongazdálkodási tervet. Elmondja, hogy a helyi
önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogokkal a
képviselő-testület rendelkezik. A vagyonnal kapcsolatos egyes jogok – mint a
vagyongazdálkodás (birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés, bérbeadás,
egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő átengedés feltételeit és módját „A
nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
állapítja meg.
A Nvtv. 9.§ (1) bekezdése a helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja elő
közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elkészítését.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a vagyongazdálkodási tervet az előterjesztés
szerint.
25/2013.(II.26.)ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján, a határozat melléklete szerinti tartalommal
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elfogadja Cirák Község Önkormányzata Közép- és Hosszú távú
Vagyongazdálkodási Tervét.
Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: 2013. március 31.
2. „Cirák Község Oktatásáért” Közalapítvány beszámolója
A polgármester ismerteti az alapítvány beszámolóját, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.
26/2013.(II.26.)ÖKT határozat:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Cirák
Község Oktatásáért” Közalapítvány beszámolóját a melléklet
szerint.
Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: 2013. március 31.
A polgármester megkérdezi, hogy van- e valakinek egyéb megtárgyalandó
felvetése.
Egyéb témafelvetés nem volt.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola mellékhelyiségének
rendbetétele megkezdődött.
Az elmúlt testületi ülés óta egyéb esemény nem történt.
Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester
megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 20.10 órakor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f.

Tóth Sándor
polgármester

Csillagné dr. Fábián Éva
aljegyző

Parrag Péter
képviselő
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