
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 19-én 
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott  üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  

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

Megjelent meghívott: 
                        Dr. Kardos Tamás körjegyző 
                        Fáncsik Judit jegyzőkönyvvezető 
                        Szolga Péter 
                        Fejes István  
 
Tiringer Mária polgármester:  Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő település képviselő közül 5 jelen van, így az ülés 
határozatképes, és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás 
képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 
hitelesítőinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Gulyás 
Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás képviselőt megválasztotta. 
 
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend:  

 
1.) Pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás   

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester, Szolga Péter, Fejes István 
 
2.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére irányuló kérelem megvitatása 

Előterjesztő: Tiringer Mária  
 

3.) Bejelentések 
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
1.) PÁLYÁZATI LEHET ŐSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS   
                     (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester: Köszönti Fejes Istvánt és Szolga Pétert a Sárrét Víz Kht. 
képviseletében.  
Elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióban a Képviselő – testület célul tűzte ki a 
ravatalozó felújítását, faluközpont kialakítását, a Csók István Művelődési Ház felújítását, 
belterületi utak felújítását, és a csapadékvíz elvezetésének megoldását. Megkéri Szolga Pétert, 
hogy tájékoztassa a testületet a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.    
 
Szolga Péter: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a testületet, hogy az 
aktuális pályázati kiírás értelmében a belterületi utak felújításával kapcsolatban több 
feltételnek kell megfelelni. A beruházás mértéke minimum 40.000.000,- Ft, maximum 
400.000.000,- Ft projektenként. Sáregresen a felújítani kívánt utak együttes beruházási 
összege nem érné el a minimum értéket, továbbá a pályázatban a felújítandó utak tekintetében 
a napi forgalom 500 ember/nap, amely Sáregresen nem reális. 
Elmondja, hogy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban azok a települések pályázhatnak, akik 
rendelkeznek megfelelő igazolással a katasztrófa védelmi szervtől, hogy településükön  
belvíz-, vagy csapadékvíz által okozott káresemény történt. Sáregres e tekintetben nem felel 
meg a pályázati feltételeknek,  a pályázat benyújtását nem javasolja. 
Elmondja, hogy 2011. októberétől az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a 
továbbiakban: UMVP) keretében lehet pályázatot benyújtani falumegújítási munkálatokra a 
nettó beruházási érték 100%-ra.  Tiringer Mária polgármester asszonnyal korábbi egyeztetés 
kapcsán beszéltek arról, hogy indokolt lenne civil szervezeteket (Katolikus Egyházközség, 
Sáregresért Közhasznú Egyesület) bevonni az említett pályázatba, ezáltal az 
önkormányzatnak nem kellene megfizetni a 25% ÁFA-t, tekintettel arra, hogy a civil 
szervezetek esetén a bruttó beruházás 100%-a támogatható.  
Elmondja, hogy az UMVP keretében pályázatot lehetne benyújtani a ravatalozó, a 
faluközpont és a Csók István Művelődési Ház külső felújítására. Kicsi az esély, hogy 
mindegyik pályázat nyer. A testületnek mérlegelni kell, hogy melyik beruházást kívánja 
megvalósítani.  
Döntést kell hozni a Képviselő - testületnek arról, hogy civil szervezet fogja a pályázatot 
benyújtani, valamint arról, hogy az üzemeltetést meghatározott időre a választott szervnek 
átadják-e. 
Elmondja, hogy a beruházások utófinanszírozottak. Az önkormányzatnak fel kell vállalni, 
hogy támogatási kölcsönként előfinanszírozza a szervezet számára a beruházási összeget. A 
támogatás lehívását követően az adott civil szervezet pedig megfizeti az önkormányzat felé a 
kölcsönt. Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban a képviselő - testületnek van –e 
kérdése. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a 
katasztrófavédelemtől az önkormányzat igazolással nem rendelkezik. Az önkormányzat 
tulajdonában vannak átereszgyűrűk, ezzel kapcsolatban a vízelvezetésre szerettek volna 
pályázni. A belterületi utak felújításával kapcsolatban a beruházási összeg nem érné el a 
40.000.000,- Ft-ot, továbbá annak a feltételnek sem felelnek meg az utcák, hogy naponta 500 
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ember veszi igénybe az adott útszakaszokat.  A autóbuszöblök kialakítása, a Szabadság utca, 
valamint a temetőfeljáró felújítása lenne fontos.  
 
Szolga Péter: Elmondja, hogy autóbuszöblök felújítására, kialakítására nem lehet pályázni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Sáregresen a művelődési ház és a ravatalozó felújítása lenne 
indokolt, ha rangsorolni kell a beruházási igényeket. A testületnek el kell dönteni, melyik 
pályázat kerüljön benyújtásra. 
 
Szolga Péter: A művelődési ház tekintetében külső hőszigetelésre lehet pályázatot benyújtani 
az UMVP által meghirdetett pályázaton, azt követően pedig energetikai pályázattal is lehetne 
próbálkozni. Jelenleg a művelődési ház nem felelne meg az energetikai pályázatoknál 
szükséges feltételeknek.    
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a Képviselő - testületnek van –e további 
kérdése. 
 
Szolga Péter: Elmondja, hogy amennyiben a testület eldöntötte, hogy melyik pályázati 
lehetőséget választja, akkor az intézkedéseket el kell kezdeni, mivel a pályázat kiírásától 
számított egy hónap a beadási határidő. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a ravatalozó felújításával kapcsolatban 
elkészült a látványterv, melyet a Képviselő - testület megkapott. Megítélése szerint 
harangtornyot is kellene készíttetni. 
 
Szolga Péter: Elmondja, hogy az UMVP pályázatok támogatási forrása 120.000.000,- Ft.  A 
testületnek el kell dönteni, hogy a pályázati lehetőségeket igénybe veszi-e. 
 
Fejes István: Elmondja, hogy több település jelezte, hogy pályázatot szeretnének benyújtani. 
Tekintettel arra, hogy Sáregres az elmúlt években nem pályázott falumegújítási programban, 
eséllyel indulhat a pályázaton. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy hány év alatt kell a pályázatot megvalósítani? 
 
Szolga Péter: Elmondja, hogy a beruházást 2 év alatt kell megvalósítani. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a művelődési ház felújítása tekintetében  
pályázhatna –e civil szervezet.  
 
Szolga Péter: Elmondja, hogy pályázhat civil szervezet, de 5 évig teljesíteni kell a pályázati 
feltételeket.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a Képviselő - testületnek van –e további 
kérdése. Amennyiben nincs, megköszöni Fejes István és Szolga Péter tájékoztatóját. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a  
Képviselő - testület az elmondottakat tudomásul veszi.    
  

Szolga Péter és Fejes István elhagyják az ülés helyszínét. 
 



 4 

 
 
2.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSBÉRLETÉRE IRÁNYULÓ 
KÉRELEM MEGVITATÁSA 

 (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. 
Elmondja, hogy Nagy Gáborné családsegítő kolléga érdeklődött önkormányzati lakás 
bérletére vonatkozóan. Az ügyfél elmondta, hogy jelenleg Rétimajorban laknak férjével és 
gyermekével, és a közeljövőben Sáregresen szeretnének lakást vásárolni. 2011. augusztus 1. 
napjáig el kell hagyniuk jelenlegi lakásukat. Átmeneti megoldásként szeretnének albérletben 
lakni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendelkezik üres bérlakással, javasolja egy 
határozott idejű szerződés megkötését. Kérdezi, hogy a képviselő - testületnek van –e kérdése. 
Kérdezi, hogy milyen időtartamú szerződést javasolnak a képviselők. 
 
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy az ügyfél nézett –e házat Sáregresen? 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a Deák utcában szeretnének házat venni. A 
szolgálati lakás állaga így nem romlana. Javasolja a szerződés 1 év határozott időre történő 
megkötését. Kérdezi, hogy a képviselőknek van –e kérdése. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

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

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2011. ( VII. 19.) számú határozat 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete Nagy Gábor 5350. Tiszafüred,  
Nyúl utca 17/B. és Nagy Gáborné 5350. Tiszafüred, Bajcsy – Zsilinszky út 32/A. lakosok 
lakásbérletre irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő – testület bérbe kívánja adni Nagy Gábornak és Nagy Gábornénak az 
önkormányzati tulajdonú, Sáregres, Kossuth utca 27. szám alatti ingatlant határozott  
időre - 2012. július 31. napjáig -  a mellékelt bérleti szerződés szerint.  
 
A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.    
 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: 2011. július 31. 
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3.) BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okirata módosításának 
megvitatása 

 
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
    

Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.  
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Tekintettel arra, hogy Sáregres 
társult önkormányzat az óvodai nevelést ellátó intézményi társulás tekintetében, az alapító 
okirat módosításának véleményezése szükséges a Képviselő – testület részéről. Kérdezi, hogy 
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

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

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének 
64/2011. (VII. 19.) számú határozata 

 
 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Alap-Alsószentiván-

Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről 

szóló megállapodás 8.1.1. pontjára - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító 

Okirata 9.), 10.) valamint 15.) pontjai 2011. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítása 

tekintetében előterjesztés szerinti tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Alap Község Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
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b) A Cecei Általános Iskola Alapító Okirata módosításának megvitatása 

(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
    

Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.  
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Tekintettel arra, hogy Sáregres 
társult önkormányzat az általános iskolai nevelést ellátó intézményi társulás tekintetében, az 
alapító okirat módosításának véleményezése szükséges a Képviselő – testület részéről. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének 
65/2011. (VII. 19.) számú határozata 

 
 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
megállapodás 8.1.1. pontjára – a Cecei Általános Iskola Alapító Okirata 9.a), valamint 21.) 
pontjai 2011. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítása tekintetében előterjesztés szerinti 
tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja.  
 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 
c)  Mezőszilas – Sáregres Községek Körjegyzősége Alapító Okirata 

módosításának véleményezése 
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
    

Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.  
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Tekintettel arra, hogy Mezőszilas 
és Sáregres társult önkormányzat a körjegyzőség tekintetében, az alapító okirat módosításának 
véleményezése szükséges a Képviselő – testület részéről. Kérdezi, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
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A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének 
66/2011. (VII. 19.) számú határozata 

 
 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Mezőszilas – Sáregres 
Községek Körjegyzősége működéséről szóló megállapodás 13. pontjára – a Mezőszilas – 
Sáregres Községek Körjegyzősége Alapító Okirata 5.), valamint 8.) pontjai 2011. szeptember 
1-jei hatállyal történő módosítása tekintetében előterjesztés szerinti tartalommal egyetértő 
véleményét nyilvánítja.  
 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Mezőszilas Község Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

d) Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. üzletrész értékesítésének 
megvitatása 

                           (Előadó: Tiringer Mária polgármester) 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.  
Elmondja, hogy a Fejér Megyei Temetkezési Kft. (később: Temetkezési Kft.) megvásárolná a 
Sárbogárd Város Önkormányzata  és társtulajdonosai üzletrészét. Körülbelül 20 település 
érintett az adásvétel vonatkozásában.  
Elmondja, hogy a Temetkezési Kft. akkor tudja az üzletrészeket megvásárolni, ha az összes 
önkormányzat hozzájárul az eladáshoz. Megítélése szerint Sáregres Község tekintetében nem 
indokolt a hozzájárulás elutasítása, ezért javasolja, az üzletrész értékesítéséhez történő 
hozzájárulást. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban. 
 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének 

67/2011. (VII. 19.) számú határozata 
 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Önkormányzatok 
Temetkezési Kft.-ben (8000. Székesfehérvár, Berényi út 15.) fennálló 5.670.000,- Ft 
névértékű „Sárbogárd Város Önkormányzata és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrész 1/1 
tulajdoni illetőségének megvásárlására irányuló ajánlatot megismerte, megtárgyalta, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő – testület hozzájárul Sárbogárd Város Önkormányzatának, mint az üzletrész 
közös képviselőjének nyilatkozattételéhez a vételi ajánlatot illetően.  
 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Sárbogárd Város Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
  

b) Tájékoztatás a Sáregres Tagóvoda felújításával kapcsolatban 
                        (Előadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a testületet, hogy a napokban készült el az óvoda 
látványterve, melyet a képviselők megkaptak. 
Elmondja, hogy villámvédelem megvalósítása is tervezésre került. A tervezők az 
engedélyezési tervet el kezdték készíteni. Probléma merült fel a tervek készítése során, 
tekintettel arra, hogy az épület az ingatlan térképmásolata alapján átnyúlik a szomszédos 
ingatlanra. Elmondja, hogy megtörtént az önkormányzati ingatlan kimérése, az óvoda épülete 
az eredeti térképen rosszul került feltüntetésre. A földmérés alapján az épület telekhatáron 
belül található. A szükséges szakvélemény elkészítése folyamatban van. Kérdezi, hogy van-e 
kérdése a képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban. 
   
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a  
Képviselő-testület az elmondottakat tudomásul veszi.    
 
 

c) 2010. évi pénzmaradvány felhasználására irányuló javaslat megvitatása 
                         (Előadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester.  Elmondja, év közben 2011. május 2. napjától hosszú távú 
foglalkoztatás megvalósítására az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be 5 fő, 6 hónapos 
időtartamú foglalkoztatására. A pályázat alapján elbírált összeg 1.991.925,- Ft, melynél a 
szükséges önerőt, 498.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére kellene biztosítani.   
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Továbbá a 2011. évi egyszerűsített foglalkoztatás tekintetében az előterjesztés értelmében 
24.000,- Ft előirányzat módosítása vált szükségessé a tervezettől eltérően. Kérdezi, hogy  
van-e kérdése a képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2011. ( VII.19.) számú határozat 

 
 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete az „Értékteremtő közfoglalkoztatási 
program” támogatása tekintetében 498.000,- Ft önerőt, az egyszerűsített foglalkoztatás 
tekintetében 24.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi pénzmaradvány terhére.   
 
 
Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
  
 

d) Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonú, 04 hrsz-ú út kiméréséről 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú, 04 hrsz-ú 
ingatlan kimérése megtörtént. Az előzetes tájékoztatás alapján Szabó József Sáregres, 
Széchenyi utca 24. szám alatti lakos ingatlanján található karám az önkormányzati útra 
átnyúlik. A szakvélemény elkészítése folyamatban van. A Képviselő - testület dönthet arról, 
hogy elbontatja a karámot, vagy az önkormányzat készíttet egy utat Szabó József 
közreműködésével.  Kérdezi, hogy a képviselőknek van-e kérdése, hozzászólása.  
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő - testület az 
elmondottakat tudomásul veszi.    
 
             
           e) Tájékoztatás a Sárréti Vízi Társulat üléséről 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő - testületet, hogy a Sárréti Vízi 
Társulatnál elnökváltás történt. Hetyei Sándor elnök lemondott, és a társulat intéző bizottsága 
elnökének, Barabás Jánosnak javaslatára dr. Sükösd Tamás polgármester - Sárbogárd Város 
Önkormányzata - került a társulat elnökeként megválasztásra. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban.  
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő - testület az 
elmondottakat tudomásul veszi.    
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         f) A Benedekerdő Bt. bérleti szerződése módosításának megvitatása 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy 2010. december 31-én a gyógyszertár bérleti 
szerződése lejárt, a bérleti szerződés meghosszabbítása 2011. december 31.ig megtörtént. 
Oláh Jánosné pénzügyi főmunkatárs 75.000,- Ft közüzemi díjat számlázott ki fél évre 
vonatkozóan a szolgáltatónak. Ezzel kapcsolatban Kovács Kornél gyógyszerész úr 
megkereste, és elmondta, hogy Sáregresen a fiókgyógyszertár fenntartása a jelenlegi 
feltételekkel nem kifizetődő. Nagyon kedves, és előzékeny a lakosság Kovács Kornél 
elmondása alapján, és szívesen jönnek Sáregresre, de át kell gondolniuk, hogy a jövőben 
működtetni fogják-e a gyógyszertárat.   
Tájékoztatja a Képviselő - testületet, hogy Oláh Jánosné pénzügyi főmunkatárs elmondta, 
hogy a közüzemi díjak elszámolása után, az előzetes kalkulációk alapján az önkormányzat 
részére visszafizetés történik. A reális díjak ezt követően válnak ismeretessé. Javasolja az 
elszámolás eredményét megvárni, és azt követően visszatéri a bérleti szerződés módosítására.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Megítélése szerint támogatni kell a gyógyszertár működését. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Megítélése szerint, nem magas összegű közszolgáltatási 
díjról van szó. Mérlegelni kell, hogy Sáregresnek mi az érdeke. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, soron következő testületi ülésre meg fogja hívni a 
gyógyszertár vezetőjét.  Dönteni kell majd arról, hogy az önkormányzat esetlegesen át tudja-e 
vállalni a gyógyszertár a közüzemi díjait. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy  vállalnia kellene az önkormányzatnak a 
közüzemi díjakat. A gyógyszertár a községben élő emberek számára nagy segítség. 
 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a  
Képviselő - testület az elmondottakat tudomásul veszi. 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2010. év tavaszán az 
önkormányzat hozzájárult Nagy Sándor fakivágási kérelméhez az Április 4 majorhoz vezető 
út mentén. A fakivágási engedélyt áram bevezetéséhez kérte, és vállalta a kivágott fa 
elszállítását. A közelmúltban megtörtént a fa szállítása, melyet az iskola udvarban helyeztek 
el. Elmondja, hogy megtörtént Nagy Sándor tájékoztatása a helyszíni szemlét illetően a 
földcsere kérelmének vonatkozásában. 
           
Elmondja, hogy több alkalommal felvetésre került, hogy Sárközy Károly milyen pályázatban 
vesz részt, és meddig áll fenn a pályázati feltételek biztosítása. Az általa bérelt legelővel 
kapcsolatban többször felmerült, hogy helyi lakosoknak indokoltabb lenne a bérlet biztosítása. 
Javasolja, hogy az önkormányzat kérjen be egy hivatalos dokumentációt Sárközy Károlytól a 
pályázat tekintetében. Kérdezi, hogy van-e további kérdése, hozzászólása a képviselőknek 
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A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester 
a testületi ülést 16.15 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás 
körjegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
                         Gulyás Tibor 
                        alpolgármester 

Tomasek Tamás 
képviselő 

 
 
 


