JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 3-án
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 közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Kasza József és Tomasek Tamás képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Kasza József 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.) Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıadó: Tiringer Mária polgármester
2.) A költségvetési szervek tevékenységével kapcsolatos változások megvitatása
Elıadó: Tiringer Mária polgármester
3.) Bejelentések
Elıadó: Tiringer Mária polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZETI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÉS

MŐKÖDÉSI

(Elıadó: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés és rendelet – tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs
jelezte, hogy a szakfeladat-számokban változások következtek be és szükséges néhány új
szakfeladat-számmal is kiegészíteni a meglévıket. Ismerteti az elıterjesztés szerint a
napirendet. Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2011. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (IX. 30.) rendelet
módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

2.)
A
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK
TEVÉKENYSÉGÉVEL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK MEGVITATÁSA
(Elıadó: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Sáregres Község Önkormányzata, mint
költségvetési szerv a 2010. évben alap-, illetve kisegítı tevékenységeket végzett.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (8)
bekezdése értelmében az irányító szerv - az önkormányzat tekintetében a Képviselı-testület –
felmentést adhat a kisegítı tevékenységek elkülönülten történı nyilvántartásától. Tekintettel
az elmondottakra javasolja határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, hogy 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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3/2011. ( II. 3.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése alapján irányító
szervként a (6) és (7) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazása alól felmentést ad.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

3.) BEJELENTÉSEK
a) A Sáregresi Tagóvoda tetıfelújításának megvitatása
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az óvodatetı
felújítására vonatkozó vállalkozási szerzıdést nem írta alá. A szerzıdés elıkészítése során
derült ki, hogy a képviselı-testület által ismert összeg nem tartalmazza a munkadíjat, ami
600.000,-Ft. Az ajánlat ebbıl a szempontból nem volt egyértelmő, így kéri a testületet,
tárgyalja újra a tetıfelújítást. Megítélése szerint az alábbi lehetıségek vannak a
képviselı-testület elıtt:
1. A képviselı-testület kifizeti a 600.000,-Ft munkadíjat.
2. Egy rétegő szigeteléssel rendeli meg a tetıfelújítást, hogy a korábban jóváhagyott
összeg fedezze a költségeket.
3. Más cégektıl, vállalkozóktól szerzünk be árajánlatot.
Tomasek Tamás képviselı: Elmondása szerint 1100 m2 –re a 8-as hıszigetelés 500.000,-Ft
anyagköltségbıl valósítható meg. Szakértelem nem szükséges hozzá kettı ember lerakhatná.
Varga Zoltán vállalkozó készített ilyet. Az interneten sok cég található érdemes felvenni velük
a kapcsolatot. Ha a testület is egyetért vele, megpróbál árajánlatot beszerezni.
Tiringer Mária polgármester: Megköszöni Tomasek Tamás képviselı felvetését. Tekintettel
az elmondottakra, javasolja elnapolni az óvodatetı felújítására vonatkozó döntést. Kérdezi,
hogy van-e további kérdése a képviselıknek.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

nem

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
4/2011. ( II. 3.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
tetıfelújításával kapcsolatos döntést elnapolja.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
folyamatos

a

Sáregresi

Tagóvoda
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b) Tájékoztatás törvényességi felhívásról
(Megkeresés és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással kereste meg az önkormányzatot jegyzıkönyvek
késedelmes felterjesztése miatt.
Elmondja, hogy volt néhány jegyzıkönyv, amely nem érkezett be az ülést követı 15 napon
belül, de 2011. január 15-ig - a Kormányhivatallal történt szóbeli egyeztetés alapján – kapott
határidıt a jegyzıkönyvek felterjesztésére vonatkozóan. 2011. január 14-én személyesen
bevitte az érintett jegyzıkönyveket a Kormányhivatalba, de tájékoztatták arról, hogy már a
postázóban van a törvényességi felhívás.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy több jegyzıkönyv aláírásra vár a volt polgármester
asszony Mocsár Eleonóra részérıl. Tekintettel az elmondottakra a törvényességi felhívásról a
tájékoztatást megtette.
Tiringer Mária polgármester: Javasolja a törvényességi felhívás tudomásul vételét és a
határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az
elmondottakkal kapcsolatban.

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:

5/2011. ( II. 3.) számú határozat
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal által, a testületi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek
késedelmes beküldésével kapcsolatos 02/63-1/2011. számú felhívásában
foglaltakat tudomásul veszi.
Utasítja a képviselı-testület a körjegyzıt, hogy a jövıben jegyzıkönyvek
határidıben történı beküldésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Kardos Tamás körjegyzı
azonnal, folyamatos
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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 16.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Kasza József
képviselı

Tomasek Tamás
képviselı

