
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 5-én 
15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott  rendkívüli  ülésérıl.  
 
 
Jelen vannak:  

Tiringer Mária polgármester 
Gulyás Tibor alpolgármester 
Bandi Istvánné képviselı 
Kasza József képviselı 
Tomasek Tamás képviselı 
 

 
Megjelent meghívott: 

 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı 

   
 
Tiringer Mária  polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı jelen van, így az ülés 
határozatképes, és azt megnyitja.  
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Bandi Istvánné 
képviselıt.  
 
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv 
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  
Gulyás Tibor alpolgármestert és Bandi Istvánné képviselıt megválasztotta. 
 
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend:  
 
1.)  A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 

 
2.) Bejelentések 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉS I SZLLÁRD 
HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ14/ 2007. (XI. 
28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA  
  (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Vertikál Zrt. megküldte 
az önkormányzat kérésére a decemberben javasolt szolgáltatási díjnál alacsonyabb mértékő 
emelési javaslatát. Ferencz Károly vezérigazgatóval történt telefonos egyeztetés során az 
igazgató a korábbi 7,9%-os emelés helyett, 7%-ot ajánlott. A vezérigazgató elmondása 
alapján pár éven belül jelentıs mértékő emelésre kell számítani, tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi szolgáltatás reformálása nagyon költséges lesz. Hivatkozással az elmondottakra 
javasolta, hogy az önkormányzatnak kedvezıbb lenne, ha most elfogadná a javasolt, vagy 
ahhoz közeli díjemelést, mert ellenkezı esetben pár év múlva kell a nagyobb emelést 
végrehajtani. Javasolja, hogy megítélése szerint fogadja el a testület a szolgáltató által javasolt 
7%-os díjemelést a 2011. évi közszolgálati díjak tekintetében. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek.     
 
  
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.    
  
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat 
 

1/2011. (I. 6.) rendelete 
 

közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról 

 
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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2.) BEJELENTÉSEK 
 

a) A Benedekerdı Bt-vel történı szolgáltatási szerzıdés meghosszabbításának 
megvitatása  
(Határozati javaslat a jegyzıkönyvöz csatolva) 

 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a gyógyszertárt mőködtetı Benedekerdı Bt. 
és az önkormányzat között fennálló szolgáltatási szerzıdés 2010. december 31. napján lejárt. 
Tekintettel arra, hogy a helyi lakosok nagyon elégedettek a gyógyszertár mőködésével, és az 
elmúlt évek alatt semmi probléma nem merült fel, javasolja a szerzıdés meghosszabbítását 
2011. december 31. napjáig. Amennyiben a szolgáltató is egyet ért a hosszabb idıtartamú 
szerzıdés létrehozására, évközben módosítható a szerzıdés. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Támogatja Tiringer Mária polgármester javaslatát.   
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2011. (I. 5.) számú határozat 
 

 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az önkormányzat és a Benedekerdı Bt. 
között 2010. december 31. napjáig fennálló szerzıdés alapján, változatlan feltételekkel a 
melléklet szerint elfogadja a gyógyszertár mőködése tekintetében a szerzıdés-tervezetet. 
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést aláírja.  
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 

b) Tájékoztatás átmeneti segélyekkel kapcsolatban  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülés alkalmával Kasza 
József képviselı kérte, hogy a 2011. évre vonatkozóan készüljön egy kimutatás az átmeneti 
segélyek tekintetében. Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs a kért tájékoztatást elkészítette, 
melyet a képviselık megkaptak. A kimutatás alapján elmondható, hogy egy kamatmentes 
kölcsön esetén nem történik megfelelıen a  törlesztés. Van olyan ügyfél, aki egy vagy két 
havi részlettel maradt el, de az még kezelhetı. Sajnos egy ügyfél esetén magas a kintlévıség 
összege, de folyamatban van az ismételt felszólítás. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek.   
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Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
a Képviselı-testület tudomásul veszi a tájékoztatást.    
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselıket, hogy Nagy Sándor Sáregres, 
Egresi malom alatti lakos felajánlott egy személygépkocsit a Sáregres Polgárır Egyesület 
részére, a használatba adási szerzıdés elkészítése folyamatban van. Kérdezi, hogy van-e 
kérdése a képviselıknek. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány 
elnöke, Takács István jelezte, hogy az alapítvány mőködésérıl szóló beszámolót a következı 
ülésre elkészíti. Kéri, hogy Takács István testületi ülésre történı meghívásáról gondoskodjon 
a Jegyzı Úr.  
Elmondja továbbá, hogy több alkalommal tapasztalta a református templom 
díszkivilágításával kapcsolatban, hogy a megállapodástól eltérıen még kora reggel is világít a 
reflektor a hajnali kikapcsolás helyett. 
 
Tiringer Mária polgármester: Megköszöni az észrevételt. Elmondjam hogy megkéri a 
pénzügyes kollégát, hogy a közvilágítási számlát figyelje, továbbá felveszi a kapcsolatot Plgár 
Tibor lelkipásztorral a kérdést illetıen. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek.   
 
A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester 
a testületi ülést 16.00 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Gulyás Tibor 
alpolgármester 

Bandi Istvánné 
képviselı 

 
 
 


