CSIBRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
7225 CSIBRÁK, VÖRÖSHADSEREG U. 52.
 74/521-038, 74/675-691
E-MAIL: jegyzo@kurd.hu

SZÁM:ÖCS 148/9/2013

Jegyzőkönyv
Készült: Csibrák község képviselő-testületének 2013. augusztus 5-én 15 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülésen megjelentek csibráki képviselők:
Szűcs János
Csáki Istvánné
Orosz Istvánné
Polák Renáta

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Az ülésről előzetes bejelentés alapján távol maradt:
Kasza Árpádné
alpolgármester
Valamennyi napirendi ponthoz tanácskozási joggal jelen volt:
Horváthné Tóth Valéria
jegyző
Orsós János tivadar
RNÖ elnök
János Béla NNÖ elnök
Szűcs János polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül 3 képviselő, valamint a
polgármester megjelent. Ezt követően a polgármester előterjesztette a napirendi
javaslatot.
AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI
1./ Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program pályázat megvalósítási
szakaszának saját forrás biztosítása.
Előadó: polgármester
2./ Kaposvári Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1..1/C/13.s pályázati
konstrukción történő révétel Csibrák községet érintő önerő finanszírozás formájáról
előterjesztés.
Előadó: polgármester
3./ A belső ellenőrzési ajánlat megtárgyalása.
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Előadó: polgármester
4./ „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
ülésén tárgyalási joggal résztvevők megbízása.
Előadó: polgármester

Társulás

5./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
Előadó: polgármester
6./ 7/2013.(VIII…)sz. rendelet-tervezete Csibrák
vagyonáról, és vagyongazdálkodásának szabályairól

községi önkormányzat

7./ Kvg. Zrt.
2012. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
beszámolója
Előadó: polgármester
8./ Egyebek
A napirendi javaslatokat a képviselőtestület vita nélkül egyhangúlag elfogadta.
1. napirend
Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító
szakaszának saját forrás biztosítása.
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

program pályázat megvalósítási

A képviselők az önerő mértékét igen magasnak, és önerő pályázat nélkül ennek
megvalósítását pénzügyileg nehezen kivitelezhetőnek tartották. bíznak abban,
hogy az önerő pályázat a lehető legmagasabb mértékű lesz.
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
41/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
1./Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár
és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-1.3.0/09-11-20130035 azonosító számú projekt tartalmával és annak megvalósításával
egyetért.
2./ A Képviselő-testület a pályázó Dombóvár és Környéke Kistérségi
Ivóvízminőség-javító Társulás részére a támogatás elnyerése esetén a
projekt saját forrásához a megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés alapján 14 644.053.- Ft összeget biztosít saját
költségvetése terhére, amennyiben a pályázó Dombóvár és Környéke
Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a helyi önkormányzatok és
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésére nyújtható támogatásban nem részesül.
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3./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázó Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a saját forrás
kiegészítésére pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok és
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésére nyújtható támogatás igénylésére.
4./ pont: Az önkormányzat, amennyiben az önerő pályázati forrásból
nem fedezhető, a 14 644.053.- Ft.- Ft hitel felvételét – hosszú futamidőre
– vállalja, amennyiben a stabilitási törvény 10.§-ában foglaltak alapján a
Kormány a hitelfelvételhez hozzájárul,
mivel a 10 millió Ft-os
értékhatárt a hitelfelvétel összege meghaladja.
Határidő: azonnal – a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
2. napirend
Kaposvári Hulladékgazdálkodási
Társulás
KEOP-1.1..1/C/13.s pályázati
konstrukción történő révétel Csibrák községet érintő önerő finanszírozás
formájáról előterjesztés.
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

42/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, a
KEOP-1.1.1./C/13. pályázati konstrukcióba történő részvételről és az
önerő finanszírozás formájáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
1./ Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a
KEOP-1.1.1./13. fejlesztési
koncepció keretén belül kialakított
hulladékgazdálkodási koncepciót, támogatja a pályázat elkészítését és a
pályázati dokumentáció kijelölt Közreműködő szervezetnek történő
benyújtását.
2./Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte a
megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozott műszaki tartalmat, a
Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott , és a
Megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.
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3. /Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy a „KEOP-1.1.1./C/13 kódszámú pályázathoz a népességarányosan
rá eső önrészt saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni, így
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára lemond. A fenti
vállalások az önerő biztosítására nyújtott összeg és a ténylegesen
felmerülő járulékaira terjed ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
3. napirend
Belső ellenőrzési ajánlat megtárgyalása.
Előadó: polgármester
Horváthné Tóth Valéria jegyző szóban ismertette az alábbiakat: Dombóvár Város
Önkormányzata a Gyulaj-Kurd-Csibrák önkormányzatok belső ellenőrzési társulás
létrehozására irányuló szándékát megtárgyalta, de a döntést elnapolta. A többi
városkörnyéki település időközben
más megoldást keresett.
Dombóvár
önkormányzatától írásos anyag nem érkezett, telefonon - érdeklődésünkre – a belső
ellenőr tájékoztatott a testület döntéséről. Tekintettel arra, hogy valamilyen módon
ezt a feladatot el kell látni, kértem segítségét, ki az aki vállal belső ellenőrzést. A
melléklet szerinti javaslatot küldte meg. A képviselőtestületet kérem, foglaljanak
állást, az ajánlattevővel a kapcsolatot a belső ellenőrzésre felvehessük. Kádár
Andrásné neve lehet a garancia, hogy a belső ellenőrzés érdemi, és segítségnyújtó
lesz. A könyvvizsgálótól is kértem ajánlatot, de Ő ezt nem tette meg. Aki a
Dombóvár város mellett még ajánlatot tett, azt nem tartom eléggé jártasnak az
önkormányzati pénzügyekben, Ők vállalkozási pénzügyben járatosak.
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

43/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
1./Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztést tevő Alisca Comp
Kft. 7163 Mőcsény Béke u. 85. szám alatti céggel a belső ellenőrzési
feladatok elvégzésére a kapcsolatot vegye fel, és a feladat ellátására
vonatkozóan a szerződést kösse meg.
Határidő: a szerződés megkötésére 2013. szeptember 15.
Felelős: Horváthné Tóth Valéria jegyző
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4. napirend

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Társulás ülésén tárgyalási joggal résztvevők megbízása.
Előadó: polgármester

Központ

A polgármester szóban ismertette az alábbiakat: a májusi ülésen döntöttünk a
társulások átszervezéséről. A többcélú Társulásnál és az ESZI-nél határozattal
jelöltünk ki akadályoztatás esetére képviselettel megbízott jogosultat, itt nem. ezt
kellene pótolnunk az előzőeknek megfelelően.
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

44/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kapaszkodó
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás”
társulási üléseire Gyulaj Községet tanácskozási joggal képviselő
megbízottat az alábbiak szerint delegálja:

Szűcs János polgármester, akadályoztatása esetén

Csáki Istvánné képviselő, akadályoztatása esetén

eseti megbízás szerint.
Határidő:
azonnal ( a határozat eljuttatására a Társulás elnöke
részére)
Felelős: Horváthné Tóth Valéria jegyző

5.napirend
Törvényességi észrevétel megtárgyalása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: polgármester
A polgármester röviden elmondta a törvényességi észrevétel lényegét, a
dokumentációt a képviselőknek körbeadta.
A napirenddel kapcsolatban más érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el,
a megtartott szavazások eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta.

45/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tolna
Megyei
Kormányhivatal
XVII-B-22/876-1/2013.
számú
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törvényességi észrevételében foglaltakat tudomásul veszi, és az
alábbi határozatot hozza:
Felhívja a jegyző figyelmét a törvényes határidő pontos
betartására.
63/2013.(VIII.08.)határozata
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tolna
Megyei
Kormányhivatal
XVII-B-22/267-1/2013.
számú
törvényességi észrevételében foglaltakat tudomásul veszi, és az
alábbi rendeletet alkotta.

6. napirend
7/2013.(VIII…) rendelet-tervezete Csibrák községi önkormányzat
vagyongazdálkodásának szabályairól.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: polgármester

vagyonáról, és

A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 5 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

7/2013.(VIII.14.) rendelet
Csibrák Községi Önkormányzat vagyonáról, és
vagyongazdálkodásának szabályairól.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./Napirend
KVG. Zrt.
2012. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
beszámolója
Előadó: polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
46/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete KVG. Zrt.
2012. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.
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8./ Egyebek
1./ Orsós Magdolna Csibrák, Táncsics Mihály u. 6. szám alatti lakos ingatlan
vásárlási kérelme
Szűcs János polgármester előzetesen ismertette: A Magdi megkeresett engem, hogy
a Táncsics u. 4. szám alatti ingatlant szeretné megvásárolni, mert az Ő ingatlana
mellett fekszik, gazos, és neki pedig nincs kertje. A májusi ülésen már beszéltünk
róla, de akkor végleges döntést nem hoztunk. Döntsük el, hogy a Táncsics u. 4.
szám alatti ( 147 és 148. hrsz-u )ingatlant értékesítjük-e a kérelmezőnek.
Horváthné Tóth Valéria jegyző szóbeli kiegészítése: A májusi ülés után amikor a
felvetésről tárgyalt a testület, utánanéztünk, hogy az ingatlan környezetében a
tulajdonviszonyok hogyan alakultak. Át kell gondolni, hosszabb távon mit kezd az
önkormányzat az itt található ingatlanjaival, és van itt Kincstári vagyonba tartozó
ingatlan is ha jó cél tudunk megjelölni, akkor igényelheti az önkormányzat a2011.
évi CLXXXIX.tv. alapján. Ehhez azonban megfelelő célt kell megfogalmazni, de
érdemes rajta elgondolkodni, mert ha eladjuk, később nehéz lesz visszavásárolni,
ill. a tulajdonjogot az önkormányzat javára rendezni. Ha most nincs megfelelő cél,
egyszerűbb lenne az ingatlan bérbeadása. Ha azt nézzük, az egyik telek sem
akkora, hogy új lakás építése esetén építési engedélyt kapjon rá. Ez igaz a saját
ingatlanára is.
(A jegyző körbeadta a területről készült térképet az ingatlan tulajdoni viszonyaira
vonatkozó tulajdoni lap másolatokkal.)
Kérdések, hozzászólások
Szűcs János polgármester: Megoldható az is, de a Magdi a területet már rendbe
tette, mert egy nagy szemétdomb volt rajta. Ha nem adjuk el, akkor adjuk át
ingyenes használatra meghatározott időre.
Orosz Istvánné: Én nem látom mire lehetne használni ezt a területet. Ezt önti el
mindig a víz, ha felhőszakadás van, és Orsós Tomi még ott lakik.
Horváthné Tóth Valéria jegyző: Az igaz, de később neki lehetne máshol cseretelket,
vagy ingatlant adni, és nem itt cserével bővíteni az ingatlanát, éppen az elhangzott
indokok miatt.
Csáki Istvánné: Amíg eldöntjük, addig szerintem bérbe adhatjuk.
Szűcs János polgármester: Akkor döntsünk úgy, hogy 5 évre ingyenes használatra
átadjuk annak fejében, hogy folyamatosan rendben tartja.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.
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47/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete Orsós Magdolna
7225. Csibrák, Táncsics utca 6. szám alatti lakos részére 5 éves
időtartamra – 2018. október 30-ig - ingyenes használatra bérbeadja a
Csibrák, táncsics u. 4. szám alatti ( 147 és 148. hrsz-u) ingatlanokat annak
fejében, hogy a bérlő köteles a területet folyamatosan művelni,
gyomtalanítani.

2./ Polgármester tájékoztatója a fontosabb eseményekről:
A MÁV a vasúti megállóhely vonatkozásában válaszolt, hogy az áthelyezés becsült
költsége 50 millió Ft, amelyre jelenleg pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tájékoztatott bennünket a
megyei Értéktár bizottság megalakulásáról. Ennek létrehozására a településnek is
lehetősége lenne, de nincs olyan helyi érték, amely ezt indokolttá tenné.
A vízmű KFT. Küldött nekünk bérleti szerződés tervezetet, mivel 2013. január 1-től
nem csatlakoztunk nagyobb szervezethez, és érvényes bérleti szerződésünk nincs.
Ez a szerződés 2013. szeptember 30-ig, a DRV. Zrt-vel kötött bérleti szerződés életbe
lépéséig lenne érvényben.
A napirenddel kapcsolatban érdemi kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
megtartott szavazás eredményeként a képviselőtestület 4 igenszavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

48/2013 (VIII.05.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata
Csibrák Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester
tájékoztatóját
az elmondottak szerint elfogadta, egyben
felhatalmazta a Dombóvár és Környéke víz és Csatornamű KFTvel az üzemeltetési szerződést aláírja.

A rendkívüli ülésen több napirend nem szerepelt, ezért az ülést a polgármester 16
óra 45 perckor bezárta.
Kmft

Szűcs János
Polgármester

Horváthné Tóth Valéria
jegyző
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