JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 24-én
15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs
Fáncsik Judit jegyzıkönyvvezetı
Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány
Badics Ferenc körzeti megbízott
Juhász Gábor körzeti megbízott
Gicziné Boromissza Márta családgondozó
Zsobrák Istvánné igazgatási fımunkatárs
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselı –testületet, hogy dr. Kardos Tamás körjegyzı egyéb elfoglaltság
miatt a Képviselı- testületi ülésen nem tud részt venni, Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs
helyettesíti.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselıket 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 Sárbogárdi Rendırkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Elıterjesztı: dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány
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2.) Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl
szóló beszámoló megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) A Cecei Általános Iskola Alapító Okirata módosításának véleményezése
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
4.) Javaslat a köztisztviselıkkel szemben a 2011.
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokra
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

évi

meghatározandó

5.) Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)
A
SÁRBOGÁRDI
RENDİRKAPITÁNYSÁG
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA

2010.

ÉVI

(Elıterjesztı: dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány)
(Elıterjesztés a tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Köszönti dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitányt. Elmondja, hogy
a napirenddel kapcsolatos elıterjesztést a képviselık megkapták. Megkéri dr. Ozsváth Zsolt
rendırkapitányt a napirend ismertetésére.
Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Ismerteti az
elıterjesztést. Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban a képviselı - testületnek van –e
kérdése.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a statisztikai adatokat megismerték. A
polgárırség tagjainak a polgárırség mőködésére vonatkozó jogszabály változás értelmében
vizsgáznia kell, ez eddig nem történt meg. Kérdezi Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitányt
(késıbb: Rendırkapitány), hogy van –e határidı a vizsga letételére?
Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány: Elmondja, hogy a polgárır vizsgát a megyei
rendırkapitányság szervezi. A vizsga idıpontja a Megyei Polgárır Szövetség honlapján lesz
elérhetı. Elmondja, hogy megítélése szerint a polgárırség mőködése egy tiszteletreméltó
tevékenység.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, a körzeti megbízottak rendszeresen érdeklıdnek a
település közbiztonsági helyzetérıl. A rendırök és a polgárırök együttmőködése
kiegyensúlyozott.
Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány: Elmondja, hogy a rendıri jelenlét rendkívül fontos
egy - egy településen.
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2006. óta a rendırök egy falun belül nem képesek, és nem is tudják ellátni a rendıri
szolgálatot egy 24 órán belül.
A Sárbogárdi Rendırkapitánysághoz tartozó falvakban 19 fı rendırt alkalmaznak. A járıri
szolgálatot 10 fı látja el, ezért fordul elı, hogy a körzeti megbízott nem tud állandóan a
körzete területén lenni, ık is járıröznek.
Elmondja, hogy a Sárbogárdi Rendırkapitányság létszámhiány kezelése miatt elıre láthatólag
20 fı rendır érkezik. A felmérések alapján 25 fı rendırre lenne szükségük ahhoz, hogy a
körzeti megbízott a saját körzetében tudja a feladatait ellátni.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy beszélt Méhes Lajosné Alap Község
polgármesterével. Ismeretei szerint Alapon egy segélyhívó jelzırendszert fognak kialakítani a
közbiztonság javítása érdekében.
Dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány: Elmondja, hogy minden közintézmény védekezik a
betörések, lopások miatt. A bőnelkövetés a lakosság felé irányul, vagyontárgyak védelme
minimális szintő. Alapon ezért gondolta az önkormányzat, hogy akciót szervez, és
vagyonvédelmi vállalkozásokat keres meg. A lakosoknak egy alapkonstrukciót kínálnak a
helyi közbiztonság növelése érdekében.
A jelzırendszeren megtalálható lesz egy pánikgomb. A jelzırendszer figyelésére Alap község
egy embert fog alkalmazni.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a Képviselı - testületnek van –e további
kérdése. Amennyiben nincs, javasolja a beszámoló elfogadását.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
48/2011. ( V. 24.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Sárbogárdi Rendırkapitányság
Sáregres 2010. évi közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és
azt az elıterjesztés szerint elfogadja.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a sárbogárdi
rendırkapitányt értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2011. június 10.
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Tiringer Mária polgármester: Megköszöni a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatást.
A testületi ülésrıl helyszínérıl dr. Ozsváth Zsolt rendırkapitány, Badics Ferenc és Juhász
Gábor körzeti megbízottak távoznak.

2.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRİL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos elıterjesztést a
képviselık megkapták. Köszönti a Képviselı- testületi ülésen Gicziné Boromissza Márta
családgondozót, valamint Zsobrák Istvánné igazgatási fımunkatársat.
Megkéri Gicziné Boromissza Mártát, hogy ismertesse a gyermekjóléti szolgálat Sáregresen
történı tevékenységét.
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.
Elmondja, Sáregres községben a gyermekjóléti szolgálat és családgondozás a feladata.
Sáregres község lakossága problémáikkal folyamatosan fordulnak hozzá. Jelenleg a
településen 3 problémás család van. 1 gyermek él a településen, akinek iskolai hiányzása az
50 órát meghaladta. Valamint egy család van, ahol a családból kiemelésre kerültek a gyerekek
2011. februárjában.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy mekkora az esély arra, hogy a gyerekek
visszakerülnek a szüleikhez.
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: Elmondja, hogy a jelenlegi körülmények
alapján, nincs rá esély. A gyerekek átmeneti nevelésbe fognak kerülni. A kapcsolat a
szülıkkel nem fog megszakadni, látogathatják majd a gyerekeket.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselı - testületnek van –e kérdése.
Amennyiben nincs, javasolja a napirendi pont elfogadását.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
49/2011. ( V. 24.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az önkormányzat 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta és azt az elıterjesztés szerint elfogadja.
A képviselı – testület utasítja a körjegyzıt, hogy a beszámolót küldje meg a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelıs: dr. Kardos Tamás körjegyzı
Határidı: 2011. május 31.

Tiringer Mária polgármester: Megköszöni a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatást.
A testületi ülés helyszínérıl Gicziné Boromissza Márta családgondozó és Zsobrák Istvánné
igazgatási fımunkatárs távozik.

3.) A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA
MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

ALAPÍTÓ

OKIRATA

(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az alapító okirat módosítása a speciális oktatás nevelés szempontjából vált
szükségessé a tervezet értelmében. Kérdezi, hogy a van –e kérdése a képviselıknek.

Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
50/2011. ( V. 24.) számú határozat
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Cecei Általános Iskola Alapító
Okirata módosítására irányuló javaslatot megismerte, megtárgyalta és azt az elıterjesztés
szerint elfogadásra javasolja Cece Nagyközség Önkormányzatának.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

4.) JAVASLAT A KÖZTISZTVISELİKKEL SZEMBEN A 2011. ÉVI
MEGHATÁROZANDÓ
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK
ALAPJÁT KÉPEZİ CÉLOKRA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy a köztisztviselık meghatározott teljesítménykövetelménye a jogszabálynak és
a helyi szabályzatnak megfelelıen került elkészítésre. Az elıterjesztést a képviselık
megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a napirendet illetıen.
A
napirenddel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
51/2011. ( V. 24.) számú határozat
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Javaslat a
köztisztviselıkkel szemben a 2011. évre meghatározandó teljesítménykövetelmények
alapját képezı célokra” címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
A képviselı-testület a Mezıszilas - Sáregres Községek Körjegyzıségének a
köztisztviselıivel szemben a 2011. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául
az alábbi célokat határozza meg:
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Pénzügyi-gazdasági célok

- Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi
fedezet mindenkor rendelkezésre álljon.
- a község pénzügyi egyensúlyának biztosítása, ennek érdekében törekedni kell az
önkormányzati kintlévıségek minél szélesebb körben történı behajtására, beszedésére,
- az önkormányzati intézmények zökkenımentes mőködtetése, finanszírozásuk idıben történı
végrehajtása,
- a község éves költségvetésében meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása,
különös tekintettel a beruházási-fejlesztési feladatokra,
- felelıs és takarékos gazdálkodás a pénzügyi lehetıségekkel,
- gondoskodni kell a helyi adóbevételek mind teljesebb beszedésérıl, az adóhátralékok
folyamatos behajtásáról,

A képviselı-testület és bizottsága mőködésével kapcsolatos célok

- a képviselı-testület és bizottsága törvényes és zökkenımentes munkájának biztosítása, a
meghozott döntéseik következetes végrehajtása,
- a képviselı-testület és a bizottsága számára az elıterjesztések színvonalas, határidıben
történı elkészítése,
- az új és módosított önkormányzati rendeletek jogharmonizációs és deregulációs vizsgálatát
folyamatosan végezni.
- Sáregres Község Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, a körjegyzıséggel kapcsolatos
változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása.

Közigazgatási-hatósági célok
- a törvényesség és az ügyintézési határidı, a Ket. elıírásainak maradéktalan betartása a
hivatali munka valamennyi területén,
- ügyintézési határidı meghosszabbítására csak rendkívüli esetben kerülhet sor,
- a lehetı legalaposabb, szakmailag legmagasabb színvonalú döntések a lehetı legrövidebb
idın belül kerüljenek meghozatalra,
- biztosítani kell, hogy az ügyfélfogadási idıben az ügyfelek fogadására mindig rendelkezésre
álljon olyan ügyintézı, aki érdemi tájékoztatást és felvilágosítást tud adni,
- az ügyintézı a feladatkörébe tartozó jogszabályi változásokat folyamatosan, napi szinten
kövesse az eredményes gyakorlati alkalmazásuk érdekében,
- továbbra is biztosítani kell a köztisztviselık szakmai fejlıdésének lehetıségét, a különbözı
képzések, oktatások igénybevételével.
Egyéb célok
- közhasznú, közcélú foglalkoztatás folyamatos megteremtése, biztosítása.
- a nyilvánosság és tájékoztatás széleskörő biztosítása
- folyamatosan biztosítani kell annak feltételét, hogy a Körjegyzıségben a számítógépes
rendszer megbízhatóan és folyamatosan mőködjön,
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A Képviselı-testület utasítja a Körjegyzıt, hogy
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2011. június 15-ig dolgozza ki a
köztisztviselıkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a köztisztviselık 2011. évi teljesítményértékelését 2011. december 31-ig végezze el.
Felelıs:
Határidı:

dr. Kardos Tamás körjegyzı
2011. június 15. és 2011. december 31.

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy
a meghatározott teljesítménycélok alapján 2011. június 15-ig dolgozza ki a
Körjegyzıvel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a Körjegyzı 2011. évi teljesítményértékelését 2011. december 31-ig végezze el, és
arról a testületet 2012. február 28-ig tájékoztassa.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
2011. június 15., 2011. december 31. és 2012. február 28.

5.) BEJELENTÉSEK

a) LEADER pályázat kapcsán megállapodás - tervezet megvitatása
(Elıadó: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti Cece Nagyközség Önkormányzat megkeresését. A
megállapodás – tervezetet a képviselık megkapták. Elmondja, hogy a 2009. évben Alap,
Alsószentiván,
Cece,
Sáregres
és
Vajta
települések
együttesen
pályáztak
rendezvényszervezéshez szükséges eszközök beszerzésére. (hangosítás, színpad,
rendezvénysátor, stb.).
A beruházás összesen 11.288.450,- Ft-ba kerül, 100%-os támogatási intenzitással. Az
önkormányzatoknak az Áfa -t kell saját erıként biztosítani. A saját erı lakosságarányosan
került megállapításra,
Sáregres községnek 246.505,- Ft-tal kell hozzájárulnia az
eszközbeszerzéshez. A pályázat tekintetében a gesztor település Cece. A pályázat
megvalósítását követıen az 5 település igény szerint használhatja az eszközöket.
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy a mőszaki cikkek mikor érkeznek meg.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, az eszközbeszerzést Cece Nagyközség fogja
lebonyolítani. A megállapodás aláírását követıen. Kérdezi, hogy van-e kérdése a
képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban.
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Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
52/2011. ( V. 24.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a LEADER „rendezvények, szabadidıs
programok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” pályázatban elnyert eszközök
tekintetében készült megállapodás-tervezetet megismerte, megtárgyalta és azt az elıterjesztés
szerint elfogadja.
A képviselı-testület a pályázathoz szükséges 246.505,- Ft sajáterıt a 2010. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

b) Kémény Zrt. megkeresése
(Elıadó: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti a Kémény Zrt. megkeresését, melyet a képviselık
megkaptak.
Elmondja, hogy a Kémény Zrt.-nél vagyoni részesedéssel rendelkezik az önkormányzat. Az
önkormányzat tulajdonában 8 darab részvény van. Ha az önkormányzat a részvényeket
értékesíteni szeretné, akkor a Kémény Zrt 10.000,-Ft /darab névérték áron megvásárolná.
Megítélése szerint nem szükséges értékesíteni az említett részvényeket. Javasolja, a vételi
ajánlat elutasítását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a vételi ajánlatot.

nem

hangzott

el,
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A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
53/2011. ( V. 24.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Kémény Zrt. önkormányzati
tulajdonú részvényekre irányuló ajánlatát megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
A képviselı-testület nem kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonát képezı 8 db
részvényt - névértéken, részvényenként 10.000,-Ft - a Kémény Zrt. részére.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vezérigazgatót értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2011. június 10.

Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése,
hozzászólása.

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

Oláh Jánosné
pénzügyi fımunkatárs

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Tomasek Tamás
képviselı

