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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2013./E. 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-én 

17.30 órakor kezdődő, a mihályi faluházban tartott együttes üléséről. 

Jelen vannak:  

Cirák Község Önkormányzata részéről: 

Tóth Sándor Cirák Község Önkormányzat polgármestere  

Horváth Imre   alpolgármester 

Cseh Ferenc  képviselő 

Hövej Község Önkormányzata részéről: 

 Németh Sándor    alpolgármester 

 Hollós Kálmán    képviselő 

 Vargáné Nyikos Edit   képviselő 

Mihályi Község Önkormányzata részéről: 

  Csitei Gábor    polgármester 

 Sümeghy Péter György  alpolgármester 

 Horváth Károly  képviselő 

 Horváth László   képviselő 

 Pintér László    képviselő 

Kisfalud Község Önkormányzata részéről: 

 Ódorné Árvai Margit   polgármester 

 Kiss András    alpolgármester 

 Baboss Tibor   képviselő 

 Nagy Árpád   képviselő 

 Tóth Béláné   képviselő 

Vadosfa Község Önkormányzata részéről: 

 Szakács Lajos   polgármester 

 Dan Andrásné   képviselő 

 Szalay Csaba   képviselő 

Meghívottak: 

 Ottlakán Roland Olivér Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 

 Srágli Dezsőné intézményvezető 
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Távolmaradását bejelentette:  

 Horváth Ervin képviselő- Cirák Község Önkormányzata 

 Parrag Péter képviselő- Cirák Község Önkormányzata 

 Dr. Némethné István Erzsébet- Hövej Község Önkormányzata 

  Dr. Németh Gyula- Hövej Község Önkormányzata 

 Srágli Zsolt képviselő – Mihályi Község Önkormányzata 

 Szabados Stefánia képviselő – Mihályi Község Önkormányzata 

 

Csitei Gábor Mihályi község polgármestere köszönti a megjelenteket, s külön 

köszönti Vargáné Nyikos Edit képviselőt, aki Hövejen új képviselőként először 

van köreikben jelen. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy minden település 

képviselői többségben jelen vannak, így az ülés határozatképes. Az ülést a 

polgármester megnyitja. 

A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, s egyúttal javasolja azok 

elfogadását.  

A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel, más 

javaslat. 

Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt. 

Javaslat, észrevétel nem volt és a NAPIRENDI PONTOKAT az alábbiak szerint 

jóváhagyták: 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  
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Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (IV.24.). sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

 

I. Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda 2012. évi 

beszámolója 

II. A Mihályi Mikroközpontú Óvoda átszervezése 

III. Mihályi Mikroközpontú Óvoda alapdokumentumainak elfogadása 

 

A polgármester javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről minden 

testület hozza meg döntését. 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 
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Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Sümeghy Péter György képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Cseh Ferenc képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Vargáné Nyikos Edit képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Baboss Tibor képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan megválasztja 

Szalay Csaba képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

I. Napirend – Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda 2012. évi 

beszámolója 
 

Csitei Gábor Mihályi Község Önkormányzat polgármestere tájékoztatja a 

képviselőket, hogy az írásos beszámolót mindenki megkapta, valóban kicsit 

megkésve, amiért elnézést kér, ám hozzáteszi, hogy mind a hét településen 

rengeteg beszámoló és elszámolás készítése esik ezen időszakra, ami miatt 

inkább többször átszámolva, de pontosan készítették el a pénzügyesek, emiatt 

késett kicsit az írásbeli előterjesztés. 

A szöveges beszámolót az igazgatónő elkészítette, melyet pénzügyileg a 

köztisztviselők támasztottak alá. 

A polgármester tájékoztatójában kiemeli, hogy Kisfalud még 306.ezer forintot 

kell, hogy fizessen, ugyanakkor visszakap 442 ezer forintot. 

A polgármester elmondja, hogy az igazgatónő jelezte, hogy az írásos anyagot 

nem kívánja kiegészíteni. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátja a Mikroközpontú Általános Iskola és Óvoda 

2012. évi beszámolóját. 
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Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan elfogadja Mihályi Mikroközpontú 

Általános Iskola és Óvoda 2012. évi beszámolóját az előterjesztés szerint. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A polgármester megemlíti, hogy köztudott, hogy január 1-től az iskola állami 

fenntartásba került, ám kiemeli, hogy az iskola a mi iskolánk! Ismeretes 

mindannyiunk előtt, hogy rendezvényeinken számítunk az iskolásokra, 

pedagógusokra, akiknek kitartást kíván az átalakításokhoz! 



7 
 

Az igazgatónő mindehhez hozzáteszi, hogy most kicsit nehezebb, de jövőre már 

könnyebb lesz!  

 

II. Napirend- A Mihályi Mikroközpontú Óvoda átszervezése 

A polgármester ismét az előzményeket említi, miszerint az iskola állami 

fenntartásúvá válásával az intézmények különváltak. Létrejött az önálló óvoda 

Mihályi székhellyel és Kisfalud, valamint Cirák településeken működő 

telephellyel. 

A polgármester tájékoztatásul közli, hogy Kisfalud polgármestere jelezte, hogy 

Kisfalud képviselő-testülete a jövőben szeretne önállóan óvodát fenntartani és 

ismeretei szerint erről döntés is született. 

Ódorné Árvai Margit Kisfalud polgármestere elmondja, hogy valóban döntöttek 

erről olyan formában, hogy Hövejjel társulást hoznának létre. 

Csitei Gábor Mihályi polgármestere elmondja, hogy ennek semmi akadály, 

csupán a realitások miatt a védőnővel és a szociális ügyintézővel kigyűjtette a 

2010-től született gyermeklétszámot. 

A következő három évben látható ezek alapján, hogy melyik településen mennyi 

gyermek várható az adott óvodába. Mindezek alapján Kisfaludon 10, 

Mihályiban 22, Vadosfán pedig 1 gyermek lesz várhatóan három év múlva az 

óvodában. Mihályiban 7, Kisfaludon 3, Vadosfán 1 kismama van, tehát a 

születendő gyermekek száma ezek szerint alakulhat. 

Ódorné Árvai Margit polgármester megjegyzi, hogy tudomása szerint 4 

kismama van. 

Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy ő a védőnő által megadott adatokat 

ismertette. Felveti a polgármester, hogy érdemes- e az intézményt megbontani? 

Természetesen amennyiben bármelyik település úgy dönt, hogy önállóan 

szeretne óvodát fenntartani, azt a társulás többi tagja tudomásul fogja venni, de a 

demográfiai mutatók alapján Mihályi esetében is el kell gondolkodni arról, hogy 

a jelenleg kétcsoportos óvoda három év múlva egycsoportossá fog válni! 

Azt tudjuk, hogy mennyi az állami finanszírozás, de a gyermekek létszáma 

sajnos csak ennyi! 
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Nagy Árpád Kisfalud község képviselője meglepettségének ad hangot, (az előző 

testületi ülésen – melyen Kisfalud határozott az önálló óvoda intézményéről- 

nem volt jelen), mivel erről ő nem tudott, s nem tájékoztatták. Kijeleni, hogy az 

óvoda önállóvá válását Kisfalud esetében nem helyesli. 

Problémaként említi, hogy Hövej vállalja-e a gyermekek szállítását? 

Németh Sándor Hövej alpolgármestere jelzi, hogy Hövej a gyermekek 

szállításáról gondoskodni fog! 

Nagy Árpád képviselő érdeklődik továbbá, hogy egy vezető óvónő lemondhat-e 

a vezetői órakedvezményéről, illetve a vezetői pótlékáról? 

A jegyző válaszában közli, hogy törvény szerint meg kell állapítani, s ki kell 

fizetni. 

Nagy Árpád képviselő érdeklődik, hogy az új intézmény bérszámfejtését a közös 

hivatal végzi, s ez többletköltséget jelent Kisfaludnak, illetve Hövejnek? 

A jegyző jelzi, hogy a gazdálkodási feladatokat természetesen ellátja a közös 

hivatal, s a társulás tagjainak felszámítja az 1% költséget, mely a közös hivatal 

bevétele lesz, s ugyanakkor a közös hivatali hozzájárulása ennyivel kevesebb 

lesz! Ezzel szemléltetve, hogy mely település, mely társulásnak a tagja. 

Tóth Béláné Kisfalud község képviselője érdeklődik, hogy Csitei Gábor 

polgármester úr által említett 10 fős gyermeklétszám Hövejről várható 

gyermeklétszámot is tartalmazza. 

Csitei Gábor polgármester jelzi, hogy a 10 fő csupán Kisfalud három év múlva 

várható gyermeklétszám-adata. 

Ódorné Árvai Margit polgármester jelzi, hogy így kisfaludi óvoda várható 

gyermeklétszáma 15 fő. A képlet alapján minden település megkapja a 

támogatást, így Kisfaludon nem fog többe kerülni az óvoda Hövejjel való 

társulás esetén, mint most! A polgármester elmondja továbbá, hogy ismeretei 

szerint a tagóvoda felelősök kapnak 10.000.-Ft pótlékot, mely szintén az adott 

település költsége. 

Csitei Gábor polgármester megjegyzi, hogy szeptembertől bevezetésre kerül egy 

életpálya modell, mely jelentősen megemeli a vezetőpótlékot – ismeretei szerint. 

A polgármester megjegyzi, hogy a költségvetési törvény szerint a 7. életévét 

betöltött gyermekre az állam nem ad támogatást, így a tagóvoda szakmai 
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felelőseivel értekezlet keretében ismertette, hogy nem szerencsés a szülőket 

abba az irányba terelni, hogy fogják vissza iskolaérett gyermekeiket, csak azért, 

hogy az óvodai létszám meglegyen! Az iskolának és az óvodának együtt kell 

működni! Nem fordulhat elő olyan, hogy visszafognak iskolaérett gyermekeket! 

A jövő tanévtől szeptemberben az óvónők tájékoztatni kötelesek az igazgatónőt, 

hogy hány gyermek várható a tanévben. 

Nagy Árpád képviselő megkérdezi, hogy az óvodavezetőnek mennyi 

órakedvezmény jár? 

Az igazgatónő elmondja, hogy 32 órát kell az óvónőnek az óvodában tölteni, s 

ebből jön le az órakedvezmény, ami 5 óra. 

Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy a nyitvatartást is lehet 

módosítani. 

A jegyző tájékoztatásul közli, hogy jelenleg 10 órás a nyitva tartás, ha nem fedi 

le az óvónők munkaideje ezt, akkor csökkentett nyitva tartás kell! 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy a finanszírozást is annak megfelelően 

adják, hogy 8, vagy 10 órás a nyitva tartás. 

Baboss Tibor képviselő megjegyzi, hogy az önállóság – véleménye szerint – 

szakmailag eddig is megvolt.  

Nagy Árpád képviselő összegzi, hogy nem tudnak ész érveket szolgáltatni arra, 

hogy miért váljon önállóvá Kisfalud.  

Baboss Tibor Kisfalud képviselője véleménye szerint nincs birtokukban számos 

információ (vezetői pótlék összege, órakedvezmény, felveendő plusz fő…stb.) 

ami miatt nem lehet ebben ma dönteni! Kéri a jegyzőt, hogy dolgozzanak ki a 

fentiek alapján pontos számításokat a többletköltségek vonatkozásában. 

Ódorné Árvai Margit polgármester elmondja, hogy mindennek határideje van! 

Az előző kisfaludi testületi ülésen született egy döntés, melyet többségben 

megszavazott a testület egy tartózkodással! Ezt most el kell dönteni, mivel a 

határidő sürget! Kisfalud anyagilag nem jár rosszabbul, mint ha Mihályival 

maradna társulásban. 

Horváth Károly Mihályi község képviselője érdeklődik, hogy hány fő 

gyermeklétszám mellett fedezi a költségeket? 
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Csitei Gábor polgármester válaszul közli, hogy 13 a minimum-csoportlétszám, s 

a 22 fő mellett a finanszírozás fedezi az óvónő, dajka költségét.  

Baboss Tibor képviselő megjegyzi, hogy a tízórai készítés – mint a dajka 

feladata- átadható helyi vállalkozónak, így kevesebb költséggel megoldható 

lenne a tízóraiztatás. 

Baboss Tibor képviselő megemlíti, hogy Hövejjel még semmilyen egyezség 

nem született. 

Hollós Kálmán Hövej község képviselője megjegyzi, hogy amíg a számokat 

nem látja nem tud miről beszélni! 

Ódorné Árvai Margit polgármester megjegyzi, hogy előbb a kiválásról kell 

dönteni a mai napon, s utána lehet egyezségről beszélni! Hozzáteszi, hogy 

Hövejen szándéknyilatkozat már született! 

Csitei Gábor polgármester rögzíti, hogy május 31-ig kell dönteni. A jegyző úr 

tájékoztatása szerint alapító okiratot és társulási megállapodást is május 31-ig el 

kell fogadni! Javasolja, hogy május 10. napja körül tartsanak ezen témában 

újabb testületi ülést, s még lesz idő a szükséges lépéseket megtenni ezt követően 

is május 31-ig! 

Baboss Tibor képviselő javasolja, hogy készítsenek erre költségvetést, mely 

összeveti az önálló és a jelenlegi társult formában működő óvoda költségeit 

Kisfalud esetében. Rögzíti, hogy nem óvodaellenes, csupán gazdaságosságra 

kell törekedni a település érdekében! 

Tóth Béláné képviselő javasolja, hogy ezen ülésen az óvoda szakmai felelőse is 

legyen jelen! 

Ódorné Árvai Margit polgármester vázolja, hogy jelenleg is mindenki saját 

gyermeklétszáma arányában fizet. A vezetőpótlék valóban több lesz, de lesz 

önálló intézményünk! A polgármester elmondja, hogy volt olyan év, amikor 

Mihályi részére 18 millió forintot fizettünk!  

Horváth Károly képviselő megjegyzi, hogy a gyermeklétszámról beszélünk, de a 

szülő dönt arról, hova viszi a gyermekét! 

Pintér László Mihályi község képviselője megjegyzi, hogy a képviselőknek 

valóban tisztán kell látni ahhoz, hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni. 

Megkérdezi, hogy a Cirák nem gondolkodik –e az önállóságban? 
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Tóth Sándor Cirák község polgármestere közli, hogy Cirák számára a társulás 

megfelelő! 

Pintér László Mihályi község képviselője megjegyzi, hogy az önállóságban 

egyéként Mihályi soha nem szólt bele a társulás mellett sem! 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy május 7. napján üljenek össze ez 

ügyben ismét, s arra a képviselők is látnak számokat! 

Baboss Tibor képviselő elmondja, hogy számokat kellene látni ahhoz, hogy 

dönteni tudjanak! 

Tóth Sándor Cirák Község polgármestere elmondja, hogy az összefogás híve! 

Anyagilag és erkölcsileg is előnyös az összefogásunk! Azonban kiemeli, hogy 

hagyjuk meg Kisfaludnak ezt a jogot, hogy dönteni tudjon és minden 

képviselőtársától kéri, hogy segítsenek a higgadt és független döntés 

meghozatalában Kisfaludot is! 

Szükséges az együttműködés, hisz egymás nélkül nem tudunk továbbműködni! 

Köszöni az igazgatónak a jó és szakmailag is kifogástalan munkát és kéri, hogy 

lehetőség szerint több ellenőrzést gyakoroljon a tagintézményeknél! 

Csitei Gábor polgármester javasolja, hogy a jegyző és az intézményvezető 

dolgozzon ki egy számokkal alátámasztott dokumentumot és két hét múlva ezt 

újratárgyaljuk! 

Ódorné Árvai Margit polgármester aggodalmát fejezi ki, hogy a határidő nagyon 

közeli, s nem szeretne a határidőből kicsúszni! 

Ottlakán Roland Olivér jegyző elmondja, hogy társulási megállapodást és 

alapító okiratot szükséges május 31. napjáig elfogadni! Az oktatási hivataltól 

OM azonosítót kell kérni! 

Csitei Gábor polgármester kéri a jegyzőt, hogy jogilag, a pénzügyes pedig 

számszakilag dolgozza ki a kért alternatívákat:  

1. jelenlegi társulás mennyibe kerülne Kisfaludnak 

2. önállóan mennyi költséget jelentene Kisfaludnak 

Csitei Gábor polgármester szavazásra bocsátja ezen napirend elhalasztását és 

kéri a jegyző urat, hogy amennyiben Kisfalud Hövejjel társulásban új intézmény 
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létrehozásáról dönt – a jogszabályi határidőn belül készítse el a szükséges 

dokumentumokat! 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan úgy határoztak, hogy a Mihályi 

Mikroközpontú Óvoda átszervezéséről szóló napirend megtárgyalását 

későbbi időpontra halasztják.  

Képviselő testültetek felkérik a hivatalt, hogy dolgozzak ki a következő két 

alternatívát: jelenlegi társulás mennyibe kerül Kisfaludnak, önállóan 

mennyi költséget jelent Kisfaludnak az óvoda fenntartása. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 
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Határidő: 2013. 05.31, illetve 2013.05.07. napját jelölik meg a testületek az 

újratárgyalás időpontjaként. 

 

III. Napirend: - Mihályi Mikroközpontú Óvoda 

alapdokumentumainak elfogadása 

 

Csitei Gábor polgármester elmondja, hogy új pedagógiai programot, szervezeti 

és működési szabályzatot, minőségirányítási programot és házirendet kellett 

készíteni amikor az iskola és az óvoda külön vált. Elmondja, hogy ezen 

dokumentumok a törvényi előírásnak megfelelnek, szakmai ismereteken 

alapulnak, ám fenntartói jóváhagyás szükséges elfogadásukhoz. Megjegyzi, 

hogy a dokumentumok elektronikusan rendelkezésre állnak, papíralapon pedig a 

mihályi óvodában találhatóak meg! 

Kéri, hogy a fent említett dokumentumok jóváhagyásáról a testületek hozzák 

meg döntésüket! 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 
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Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan jóváhagyja a Mihályi Mikroközpontú 

Óvoda pedagógiai programját. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 
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Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan jóváhagyja a Mihályi Mikroközpontú 

Óvoda szervezeti és működési szabályzatát. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan jóváhagyja a Mihályi Mikroközpontú 

Óvoda minőségirányítási programját. 
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Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

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

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 egyhangú igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:  

Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013.(IV.24.) sz. 

határozata: 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (IV.24.) sz. 

határozata: 

 

Mihályi, Cirák, Hövej, Kisfalud, Vadosfa Községek Önkormányzata 

Képviselő-testületei egyhangúan jóváhagyja a Mihályi Mikroközpontú 

Óvoda házirendjét. 

Felelős: Csitei Gábor, Tóth Sándor, Németh Sándor, Ódorné Árvai Margit. 

Szakács Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 
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Miután több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester 

megköszönte a megjelenést és a nyilvános ülést 18.00 órakor befejezettnek 

nyilvánította. 

 

K.m.f. 

 

 

Csitei Gábor     Tóth Sándor  

 polgármester     polgármester 

 

 

Németh Sándor  Ódorné Árvai Margit   Szakács Lajos 

alpolgármester   polgármester   polgármester 

 

 

Ottlakán Roland Olivér 

jegyző 

 

 

 

Sümeghy Péter György     Cseh Ferenc 

 képviselő      képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő  

 

 

Vargáné Nyikos Edit  Baboss Tibor  Szalay Csaba 

képviselő    képviselő   képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


