JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én
15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselő
Kasza József képviselő
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyző
Fáncsik Judit jegyzőkönyvvezető
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő település képviselő közül 4 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Bandi Istvánné
képviselőt.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőinek 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Gulyás Tibor alpolgármestert és Bandi Istvánné képviselőt megválasztotta.
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.) A közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak megállapítása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) Bérleti szerződés tervezet megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
3.) Bejelentések
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJÁNAK ÉS NAPIRENDI
PONTJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA
(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. Elmondja, a Képviselő-testületnek
évente egy alkalommal, kötelező jelleggel kell közmeghallgatást tartania. Javasolja a
2011. december 1. 17 órát a közmeghallgatás időpontjának. Tájékoztatja a Képviselő
testületet, a napirendi pontokról.
1. Tájékoztató a 2011. évi gazdálkodásról és a 2012. évi önkormányzati költségvetési
koncepcióról
2. Közérdekű kérdések, javaslatok
Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselőknek.
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Az
előterjesztéssel
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
96/2011. (XI.17.) számú határozata

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a
közmeghallgatást 2011. december 1-én 17 órára összehívja az alábbi
napirenddel:
1. Tájékoztató a 2011. év gazdálkodásáról és a 2012. évi önkormányzati
költségvetési koncepcióról
2. Közérdekű kérdések, javaslatok
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg, a község lakosságát értesítse a közmeghallgatás
időpontjáról és napirendjéről.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
2011. azonnal
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2.) BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ismételten felvette a kapcsolatot a MÁV Zrt.
munkatársával a bérleti szerződés miatt. Elmondja, hogy a csúszás mentesítésről
elektronikusan megérkezett a bérleti szerződés tervezet. Amely tartalmazza, hogy a MÁV az
Önkormányzattal megkötendő bérleti szerződésben a balesetet szenvedő személyekkel
szemben fennálló felelősségét nem zárhatja ki. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kasza József képviselő: Elmondja, hogy baleset esetén az önkormányzatot is megkereshetik.
Véleménye szerint, a MÁV-nál azt fogják mondani, hogy az önkormányzat akart bérleti
szerződést kötni, és áthárítják a felelősséget.
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Kérdés, hogy a MÁV gondoskodik-e télen a hó
eltakarításról. Ha az önkormányzat gondoskodik erről, akkor ezzel kapcsolatban az
önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket. Úgy gondolja, hogy ha ezek után baleset
lesz, az nem az önkormányzat további feladata.
Tiringer Mária polgármester: Egyet ért dr. Kardos Tamás körjegyzővel.
Kasza József képviselő: Az önkormányzatnak felelőssége van, mint bérlőnek.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy bérleti szerződés nélkül az önkormányzat
semmilyen lépést nem tehet az állomásépület felújításával kapcsolatban. Javasolja, hogy a
MÁV-tól hívjanak meg valakit testületi ülésre és tárgyaljanak a csúszás mentesítés
mellőzéséről, mert megítélése szerint az önkormányzatot nem terhelhetné kártérítési
felelősség baleset esetén.
Meg kell kérdezni a MÁV-tól, hogy köthetünk –e bérleti szerződést úgy, hogy a síkosság
mentesítést ne foglalja bele.
Bandi Istvánné képviselő: Elmondja, ha az önkormányzat a bérbevevő, akkor az
önkormányzat az üzemeltető is.
Tiringer Mária polgármester: Javasolja a döntés elnapolását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a döntés
elnapolásáról.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
97/2011. (XI.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat és a MÁV Zrt. között
megkötendő bérleti szerződés tekintetében a döntést határozatlan időre elnapolja.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2011.

3.) BEJELENTÉSEK

a) Tájékoztatás vízáteresz gyűrűkkel kapcsolatban
(Előadó: Tiringer Mária polgármester)
(Megkeresés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vízjogi létesítési engedély lejárt. Elmondja, hogy
javasolja árajánlatok kérését az engedélyezési eljárás tekintetében. Kérdezi, hogy van-e
kérdése a képviselőknek.

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

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
98/2011. (XI.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a település vízjogi
engedélyezési eljárásnak lefolytatása vonatkozóan árajánlatokat kíván beszerezni.
A képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2011.
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b) Tájékoztatás a 773. hrsz-ú önkormányzati kezelésű út csőáteresz cseréjéről
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a csőáteresz cseréhez hozzájárul. Elmondja, a Szabadság utcai feljárót
(773. hrsz) indokolt lenne felújítani, ezzel kapcsolatban vállalkozót kell keresni. A terveket el
fogja küldeni Kalmár-Ruskovics Tamásnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
forgalomtechnikai főmunkatársának. Dönteni kell arról, hogy kit kérjenek fel a munkára.
Gulyás Tibor alpolgármester: Javasolja, Bögyös Géza helyi vállalkozót.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, meg fogja keresni a szükséges munkálatokra
irányuló ajánlattal kapcsolatban. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
99/2011. (XI.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza Tiringer Mária
polgármestert, hogy a Zrínyi és Szabadság utca csatlakozásánál található csőátereszek
cseréjével és tereprendezésével kapcsolatban árajánlatot kérjen Bögyös Géza Sáregres,
Petőfi utca 15/A. szám alatti vállalkozótól.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2011. december 10.

c) Tájékoztatás útfelújítási munkálatokról
( Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a falumegújítási
(ravatalozó és művelődési ház felújítása) pályázat benyújtása 2011. novembere helyett 2012.
februárra várható. Sajnos azzal is lehet számolni, hogy még később fog jelenni.
Elmondja, hogy a bolt és kocsma előtti tér, továbbá a Szabadság utca kátyúzása nagyon
indokolt lenne. Javasolja, hogy zúzott kaviccsal oldja meg az önkormányzat a javítási
munkálatokat. Az előzetes felmérések szerint egy kocsi, kb. 22 t kavicsra lenne szükség. A
bolt előtti térre, a Szabadság utcára, és a megrongálódott útpadkák javítására.
Kasza József képviselő: Elmondja, hogy ismeretei szerint hogy Nagy Sándor is árult követ.
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Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy hol vásárolná az önkormányzat a követ.
Ismeretei szerint Polgárdiban is van bánya.
Tiringer Mária polgármester: A dunaföldvári bányával felvette a kapcsolatot, de meg fogja
kérdezni Nagy Sándort és a polgárdi kőbányát is. Az említett 22 t zúzott kő szállítással együtt
kb. 120.000,- Ft lenne. Javasolja, hogy a Képviselő-testület biztosítsa az összeget
kővásárlásra. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselőknek az elmondottakkal
kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
100/2011. (XI.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy zúzott
kavics vásárlására maximum bruttó 120.000, -Ft-ot biztosít a 2010. évi
pénzmaradvány terhére.
A képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a zúzott kavics
beszerzéséről.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2011. december 10.

d) Tájékoztatás falutábla készítésének lehetőségéről

Kasza József képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lenne lehetőség a
falutáblát ősi rovásírással elkészíttetni. A pályázatot előreláthatólag 2012-ben fogják kiírni,
melyet a Jobbik Párt alapszervezetei vehetnek igénybe. Az önkormányzatnak pénzbe nem
kerülne. Kéri a képviselők hozzájárulását a tábla elhelyezésére vonatkozóan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi
fel a hozzájárulással kapcsolatos döntést.
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A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
101/2011. (XI.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy ősi rovásírással
ellátott településnév tábla kerüljön elhelyezésre Sáregres közigazgatási határán.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

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

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 16.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gulyás Tibor
alpolgármester

Bandi Istvánné
képviselő

