JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én
16.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Bandi Istvánné képviselő
Kasza József képviselő
Tomasek Tamás képviselő
Megjelent meghívott:
Oláh Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Fáncsik Judit jegyzőkönyvvezető
Szűcs Attila - Vertikál Zrt.
Szabó Attila – Fejérvíz Zrt.
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.
Tájékoztatja a Képviselő –testületet, hogy dr. Kardos Tamás körjegyző, egyéb elfoglaltság
miatt a Képviselő- testületi ülésen nem tud részt venni, távollétében Oláh Jánosné pénzügyi
főmunkatárs helyettesíti.
Továbbá tájékoztatja a Képviselő –testületet, hogy Gulyás Tibor alpolgármester jelezte távol
maradását a testületi ülésről.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőinek 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselőket 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 közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) Az ivóvíz szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló
21/2005. (XII. 30.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
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3.) Mezőszilas – Sáregres Községek Körjegyzősége Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: dr. Kardos Tamás körjegyző
4.) Bejelentések
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD
HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
14/2007. (XI. 28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

SZÓLÓ

Tiringer Mária polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi ülésen Szűcs Attilát a Vertikál
Zrt. képviseletében. Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Felkéri Szűcs
Attilát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szűcs Attila: Köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a korábbi
évektől eltérően úgy nevezett igénybevételi járulék bevezetése szerepel a 2012. évi
közszolgáltatási díjakra vonatkozó ajánlatban. A járulék összege 6.000,- Ft/ tonna, amit a
szolgáltató államnak utal tovább, és a lakosságnak kell megfizetnie. Előzetes információk
szerint 2012. január 1-től még nem kerül bevezetésre.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy az imént elmondottak érintik- e a jelenlegi
díjszabályozást?
Szűcs Attila: Elmondja, hogy a rendeletben az igénybevételi járulékot nem kell figyelembe
venni. Elmondja, hogy a későbbiek folyamán minden lerakott tonna szemét után fizetni kell.
A petpalack díja állandó. Ha a települések lakói megpróbálnák a papírgyűjtést szelektív
hulladékgyűjtéssel megoldani, akkor nem kellene a 6.000,- Ft igénybevételi járulékot
megfizetni.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy működik-e ez a gyakorlatban. Tekintettel arra,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés „gyerekcipőben jár még” a térségünkben, sőt országos
szinten is.
Szűcs Attila: Tiringer Mária polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem,
2012-től szeretnék bevezetni azt, hogy a lakosságnak lehetősége legyen a szelektív
hulladékgyűjtés ilyen formájára. A kommunális hulladékok 70%-át kell majd
újrahasznosítani. A lakosság hulladék gyűjtési szokásait hivatott megváltoztatni például
olyan programok kidolgozása és ismertetése, amely óvodás kortól egészen az idősebb
generációig megismerheti a szelektív szemétgyűjtés lényegét és fontosságát.
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Elmondja, hogy a közszolgáltatási díj mértékéről minden évben döntenie kell a Képviselőtestületeknek. A Vertikál Zrt. közszolgálati díjakra vonatkozó ajánlatában 6%-os emelkedést
kalkulált, amely a szolgáltatás fenntartásához szükséges. A szolgáltatás áremelkedése 117,Ft lenne lakásonként. A korábbi évek tapasztalatai alapján próbáltak egy olyan díj mértéket
meghatározni, hogy feltételezték az önkormányzatok díjcsökkentésre irányuló javaslatát. Ez
minden évben meg is történt. A szolgáltató javasolt egy díjemelésre vonatkozó ajánlatot,
rendszerint az önkormányzat kérte a díjemelés mértékének csökkentését, és elkezdődött
egyfajta alkudozás.
Ebben az évben a szolgáltató elve a legalacsonyabb díjmértéket kalkulálta ki, és azzal kereste
meg az önkormányzatot. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek.
Tiringer Mária polgármester: Felveti, hogy az említett szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos program felkeltette az érdeklődését az óvodások vonatkozásában. Meg fogja
keresni Nagy Gabriella tagintézmény vezetőt, és tájékoztatja az elmondottakról.
Szűcs Attila: Elmondja, hogy már több alkalommal szerveztek hasonló programokat, és a
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon élvezik a gyerekek.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a korábbi évekhez képest a jelenlegi 6%-os
emelést az elmondottak alapján elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy van-e kérdése, eltérő
javaslata a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
A közterületek tisztántartásáról és a település szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2.) AZ IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS KÖZÜLETI ÉS LAKOSSÁGI DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓLSZÓLÓ 21/2005. (XII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi ülésen Szabó Attilát a
Fejérvíz Zrt. képviseletében. Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták.
Felkéri Szabó Attilát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Szabó Attila: Köszönti a Képviselő- testületet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a későbbiek
folyamán lesznek olyan kötelezettségek, melyek az önkormányzatra hárulnak. Az
önkormányzattal bérleti szerződést kell majd kötni a lakosság vízellátása miatt. A sáregresi
vízmű bérleti díjas formában működik. Január 1-től külön számlán kell kezelni a bérleti
díjból befolyt összegeket, amely csak vízfelhasználásra fordítható.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a sáregresi vízműben kicserélték az elektromos
szekrényeket, felújításra került a medence. A beruházásokat az önkormányzattal együtt
finanszírozták. Javasolja, hogy egy ara alkalmas időben tekintsék meg a képviselők az
említett beruházások eredményét
Elmondja, hogy a vízművel az a probléma, hogy egy kutat tudnak működtetni. Másik
probléma, hogy a település bizonyos részein a nyomás alacsony. Az előbb elmondottakat úgy
szeretnék kialakítani, hogy nappal a maximumnyomáson a kútból, éjjel pedig a medencéből
biztosítanák a vizet. Így a medencében is cserélődne a víz. Az új beruházások kialakításához
több éves bérleti díj szükséges.
Elmondja, hogy Sáregres tekintetében 4%-os vízdíjemelésre irányul az ajánlat. A víznek
14-17-es keménységi foka van. Emiatt a polifoszfát adagolás bevezetése ajánlott,ezt jelenti a
vízkezeléssel történő szolgáltatás. Az adagolás elősegíti, hogy 80 fokig ne váljon ki a vízkő a
víz felhasználása során. A vízkőképződést gátolja, egészségre ártalmatlan. Ezt a módszert
már több településen alkalmazzák (Cece, Vajta, Sárkeresztúr, Sárszentágota.) A lakosságtól
pozitív visszajelzések érkeztek a vízkövesedés csökkenését illetően. Az adagolás 14,- Ft –ba
kerülne havonta.
A Fejérvíz Zrt. részére a lakosságnak előre kell hitelezni az adagoló berendezések
megvásárlását. Amennyiben a vízkezeléssel történő szolgáltatást választják, a következő év
második felében kezdődne a berendezés működtetése.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a 14,- Ft fedezi-e az adagolást?
Szabó Attila: Igen, a kalkulációk alapján fedezi.
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy az adagoló berendezés mennyibe kerülne?
Szabó Attila: Elmondja, hogy körülbelül 700.000,- Ft lenne a beszerzési ára. Mint említette
2012. őszére tudnák az adagoló rendszert kiépíteni és beüzemelni, a lakosság tájékoztatása
mellett.
A település vízvezeték hálózatában hibák előfordulhatnak. Vízminőség javítására irányuló
pályázatba Sáregres nem kerülne be, mivel ahhoz a település vízminősége jó. A rendszerbe
automatikusan történik a hypo adagolása. Rossz vízminta erről a területről nem volt. A
településen probléma, hogy nincs glóbusz, és a medence kicsi.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy az önkormányzat jelenleg csak saját erőből
tudná megoldani.
Szabó Attila: Igen, jelenleg sajnos nincs pályázati lehetőség az elmondottak javítására.
Tiringer Mária polgármester: Kéri Szabó Attilát, hogy jellemezze Sáregres ivóvíz
hálózatát.
Szabó Attila: Elmondja, hogy a rendszer idős, sok a vasbekötés, a csőtöréseket,
vízelfolyásokat nehéz észrevenni. A hálózatban is lennének munkálatok.
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Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy lehetne-e pályázatot benyújtani az
elmondottakra?
Szabó Attila: Jelenleg erre sincs vonatkozó pályázat. A pályázatoknál a lakosságnak
amortizációs díjat meg kell fizetni.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy két lehetőség közül választhat a testület:
vízkezeléssel, vagy vízkezelés nélkül lehet a vízhasználatot választani. Eddig vízkezelés
nélkül volt. A vízkő nagy problémát jelent. A vízkezelés nélkül a vízdíj 11,- Ft + ÁFA
mértékkel emelkedne. Úgy gondolja, hogy a vízkezelést az árba bele kell kalkulálni, hogy a
vízminőséget javítani tudják. Hosszú távon kell gondolkodni, és elő kell segíteni, hogy
javuljon a víz minősége a vízkövesedés tekintetében. Megítélése szerint mindenki érdeke a
havi 14 Ft biztosítása a vízkezeléses szolgáltatás esetén.
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy az adagoló beszerzése körülbelül 1.000.000,- Ft-ba
kerülne.
Szabó Attila: Nem, kevesebb összegbe kerülne. A háztartásokban a kazánokkal, bojlerokkal
tenne jót a vízkezeléses szolgáltatás.
Tiringer Mária polgármester: Javasolja a vízkezeléssel való vízdíj elfogadását. A
vízkezeléses vízdíj összege lakossági fogyasztó esetén 287 Ft/m3 + ÁFA, a közületi fogyasztó
esetén 492 Ft/m3 + ÁFA.
Bandi Istvánné: Támogatja Tiringer Mária polgármester javaslatát.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdése, eltérő javaslata a
képviselőknek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
Az ivóvíz szolgáltatás közterületi és lakossági díjának megállapításosról szóló 21/2005.
(XII.30.) rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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3.) MEZŐSZILAS – SÁREGRES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE ALAPÍTÓ
OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták.
Az országos népszámlálással kapcsolatban vált szükségessé az Alapító Okirat módosítása, a
népszámlálással kapcsolatos feladatellátás elszámolásához kell szerepeltetni a szükséges
szakfeladatot. 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, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
114/2011. (X.21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete Mezőszilas – Sáregres Községek
Körjegyzősége Alapító Okirata módosítására irányuló javaslatot megismerte, megtárgyalta,
és a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Mezőszilas Község
Polgármesterét.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

4.) BEJELENTÉSEK

a) Nagy Gáborné kérelmének megvitatása
(Előadó: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy Nagy Gáborné Kassai
utca 17. szám alatti lakos azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, miszerint 150
darab cserépre lenne szüksége. A bontott cserép ára 15-20,- Ft/ db. Javasolja, a 150 db cserép
térítésmentes biztosítását. Nagy Gábor társadalmi munkában a művelődési ház belső
felújításánál aktívan részt vett. Kérdezi, hogy van-e eltérő javaslat.
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Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
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
115/2011. (X.11.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy
Nagy Gáborné Sáregres, Kassai utca 17. szám alatti lakos rendelkezésére bocsát
térítésmentesen 150 db bontott cserepet.
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. január 15.

b) Tájékoztatás 2010. évi elszámolásokról
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja Képviselő-testületet, hogy az Alapi Óvoda
elszámolása alapján az önkormányzatnak 741.000,- Ft, Mezőszilas – Sáregres Községek
Körjegyzősége elszámolása alapján 992.960,- Ft visszajár a 2010. évi feladatellátáshoz
kapcsolódó hozzájárulások fizetése kapcsán. A 2011. évi költségvetés módosítása során a
beszámolókban a képviselők találkoztak az említett összegekkel. Javasolja az összegek
tartalékba helyezését. 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
116/2011. (XII.21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy az elszámolások
során az önkormányzatnak visszautalt pénzösszegeket - Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde részéről 741.000,- Ft, Mezőszilas – Sáregres Községek Körjegyzősége
992.960,- Ft – tartalékba helyezi.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal
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c) Benedekerdő Bt. Vinca Patika közüzemi díjának megvitatása
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Benedekerdő Bt.
részére kiszámlázásra kerültek a féléves bérleti díjak. A számlázást követően Kovács Kornél
vezető megkereste, és elmondta, hogy a kiszámlázott 75.530,- Ft közüzemi díj megfizetése
jelentős megterhelést okoz a gyógyszertárnak. Elmondta, a gyógyszertárnak Sáregresen
nincs nagy forgalma, de nagyon szívesen járnak ide, és kedvelik a lakosságot. Kérte, hogy
amennyiben van rá mód, tekintsen el a testület a kiszámlázott díjaktól.
Az önkormányzatnak mindez évente 150.000,- Ft plusz kiadást jelentene. Megítélése szerint
a lakosságnak nagy segítséget jelent a helyi gyógyszertár. Javasolja a közüzemi díjak
átvállalását, amíg az önkormányzat olyan anyagi helyzetben van, hogy biztosítani tudja az
említett kiadást.
Kasza József képviselő: Támogatja Tiringer Mária polgármester javaslatát.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdése, eltérő javaslata a
képviselőknek.

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
117/2011. (XII. 21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a Benedekerdő
Bt. Vinca Patika (7013 Cece, Jókai utca 21. adószáma: 22072759-2-07; képviseli:
Kovács Kornél) vállalkozás részére a Sáregres, Zrínyi utca 1. szám alatti ingatlan
tekintetében fennálló 2011. évi működési költséget a 2011. évi adótöbblet terhére biztosítja.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. január 15.
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d) Köfém SC Kézilabda Club támogatása
( Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, a 2010. október 28-i
határozata alapján 50.000,- Ft támogatást nyújtott a Köfém SC Kézilabda Club részére.
Elmondja, hogy Pordány Ferenc szakosztály vezető 2010. október 21-i számlát nyújtott be
elszámolásként. A számla szabályszerű. A napok között differencia van. A számla a kérelem
benyújtása és elfogadása között került kiadásra. Javasolja, a számla elfogadását
elszámolásként. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek.
Az elmondottakkal kapcsolatban 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
118/2011. (XII.21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a KÖFÉM SC
Cece Női Ifjúsági Kézlabda Klub Szakosztály részére a 2010. évben biztosított vissza nem
térítendő támogatás tekintetében elfogadja a 2010. október 21-i keltezésű számlát a
támogatás elszámolásaként.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. január 15.

e) Adó és egyéb többletbevételek megvitatása
( Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, az önkormányzatnak adó és egyéb többletbevétele
keletkezett a 2011. évben. Javasolja, hogy a jövedelempótló támogatásoknál, és a
közfoglalkoztatásnál az előirányzat módosítás során a saját forrást a többletbevételekből
finanszírozza az önkormányzat. Határozni kell továbbá a Képviselő-testületnek, hogy az
adótöbbletet mire kívánja fordítani. Javasolja az összeg tartalékba helyezését. Kérdezi, hogy
van-e kérdése, eltérő javaslata a képviselőknek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
119/2011. (XII.21.) számú határozata

I.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy határozott, hogy az adó és egyéb
többletbevételeket tartalékba helyezi.
II.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a jövedelempótló
támogatásoknál, és a közfoglalkoztatásnál az előirányzat módosítás során a saját forrást a
többletbevételekből finanszírozza.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

f) Kossa György Géza árajánlat-tételének megvitatása
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Árajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Kossa György Géza részéről vételi ajánlat
érkezett az önkormányzati tulajdonú, 0188. hrsz. alatt található árok tekintetében. Az
ajánlatot a képviselők megkapták. Kossa György vételi szándékát követően a
Képviselő – testület felhívta az ajánlattevőt, hogy tegyen összegszerű ajánlatot az
ingatlanokra. Az első ajánlatban az önkormányzati tulajdonú, 0188 és a 0184/1 hrsz-ú
(„Ökörsziget”) ingatlanok szerepeltek. A mostani megkeresésben a 0188 hrsz-ú árokra
érkezett ajánlat, az Ökörszigetre nem.
Kasza József képviselő: Elmondja, hogy meg kell kérdezni Nagy Sándort, hogy azokkal a
feltételekkel, amit az önkormányzat meghatároz fenntartja-e a csere szándékát. Úgy gondolja,
hogy az út, az árok és a zsilip maradjon az önkormányzat tulajdonában. Ha Nagy Sándor a
feltételeket nem fogadja el, akkor az önkormányzat adja bérbe az Ökörszigetet.
Tiringer Mária polgármester: Tekintettel arra, hogy a képviselő – testület az Ökörszigetre
irányuló ajánlatot szerette volna leginkább megismerni, érdemi döntés nem hozható a
jelenlegi ajánlat alapján. Javasolja, hogy a következő soros testületi ülésen, minden eddigi
információ birtokában döntsenek az ingatlanok tekintetében. Elmondja továbbá, hogy
jelenleg Pukli Béla Sáregres, Ady Endre utca 29. szám alatti lakos használatában van
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hivatalosan az „Ökörsziget”. Amennyiben az ingatlan használatát érintő döntés születik,
Pukli Bélát értesíteni kell. Ezt nem szabad elfelejteni.
Bandi Istvánné képviselő: Támogatja Tiringer Mária polgármester javaslatát.
Tiringer Mária polgármester: Javasolja, a döntés elnapolását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel az ajánlat-tétellel kapcsolatos döntés
elnapolását.
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
120/2011. (XII.21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Kossa György Géza 1148. Budapest,
Nagy Lajos király útja 69. IX/37. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú, 0188 hrsz-ú
ingatlan adásvételére irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület az önkormányzati tulajdonú, 0188 hrsz-ú ingatlan értékesítésével
kapcsolatos döntést elnapolja.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. január 15.

g) A Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány kérelme
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja,
Közalapítványnak a Képviselő-testület 50.000,kérelemmel kereste meg a Képviselő-testületet,
ezért kéri az elszámolás határidejét 2012. évre
képviselőknek.

hogy a Sáregresi Általános Iskoláért
Ft támogatást nyújtott. Takács István elnök
hogy a támogatást nem tudták felhasználni,
módosítani. Kérdezi, hogy van-e kérdése a

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő - testületének
121/2011. (XII.21.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Sáregresi Általános Iskoláért
Közalapítvány (7014. Sáregres, Kossuth utca 10.) támogatás elszámolási határidő
módosítására irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület hozzájárul, hogy a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány a
2011. évben rendelkezésére bocsátott vissza nem térítendő támogatás elszámolását
2011. december 31-i határidő helyett 2012. december 31-ig tegye meg.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. január 15.

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 17. 30 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Oláh Jánosné
pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bandi Istvánné
képviselő

Tomasek Tamás
képviselő

