
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 10-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: 
 
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 Bandi Istvánné és Kasza József képviselıket.  
 
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv 
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  
Bandi Istvánné és Kasza József 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 ivóvíz szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 
21/2005. (XII. 30.) rendelet módosítása 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
2.) A Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 

2011. évi költségvetésének véleményezése   
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester  

3.) Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
4.) Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2011. évi költségvetésének véleményezése 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester   
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5.) „Háló” Dél-Mez ıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
költségvetésének véleményezése  

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
6.) Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének 

elfogadása 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 

7.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 

8.) Bejelentések  
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 1.) Az ivóvíz szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról 
szóló 21/2005. (XII. 30.) rendelet módosítása 
  (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés és rendelet – tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt. megküldte a vízdíjra 
vonatkozó elıterjesztést. A választási lehetıség abban áll, hogy vízkezeléssel vagy vízkezelés 
nélkül állapítja meg a díjat a testület. A korábbi években vízkezelés nélkül került 
megállapításra. Az ÁNTSZ folyamatosan ellenırzi a vízminıséget, így biztos, hogy mindig 
azon értékhatáron belül van, ami az egészségre nem veszélyes. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Felveti, hogy a víznyomás nagyon alacsony és a minıség is 
kifogásolható. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tomasek Tamás felvetésére reagálva elmondja, hogy a 
problémákat a szolgáltató felé továbbítja, és ha igény van rá, meghívhatja a Fejérvíz Zrt. 
képviselıjét is. Elmondja, hogy ismeretei szerint a környezı települések közül többen a 
vízkezelés nélküli vízdíjat választották az elmúlt években is. Tavaly a szolgáltató 
tájékoztatása alapján, azokon a településeken, ahol vízkezelés nélkül állapították meg az 
ivóvízdíjat, egy speciális berendezést kellett volna az önkormányzatoknak biztosítani. Az 
érintett településeknek késıbb ezt a kötelezettséget nem kellett teljesíteni, és ettıl eltekintve is 
megfelelı volt az ivóvíz minısége. Tekintettel az elmondottakra, javasolja a vízkezelés 
nélküli ivóvízdíj elfogadását. Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az 
elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Sáregres Község Önkormányzat 
3/2011. (II. 12. ) önkormányzati rendelete 

 
az ivóvíz szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló  

21/2005. (XII. 30.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
 
2.) A Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének véleményezése   
      (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy tekintettel arra, hogy intézményi társulásban látja el a település az általános iskolai 
oktatás, nevelési feladatot, a Cecei Általános Iskola 2011. évi költségvetését véleményeznie 
kell a tagönkormányzatoknak a társulási megállapodás értelmében. Sáregresnek a korábbi 
évekhez hasonlóan nem kell hozzájárulást fizetnie a feladatellátás tekintetében. Kérdezi, hogy 
van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
6/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Cece-
Alap Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés 
tartalmát.  

Az elıterjesztést elfogadva az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésérıl alábbi véleményt alkotja: 

 
I. A Képviselı-testület az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 

költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 167.702 ezer forint kiadási, és 167.6702 
ezer forint bevételi elıirányzattal elfogadja.    
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 106.665 ezer forinttal, a 
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 29.831 ezer forinttal, dologi és egyéb 
folyó kiadás elıirányzatot 31.206 ezer forinttal  jóváhagyja. 
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II.  Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az 
önkormányzatok összesen 34.528 ezer forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege: 

Alap Község Önkormányzata                         12.617  ezer forint 

             Cece Község Önkormányzata                         21.911  ezer forint 

            

III.  Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése felújítási 
elıirányzatokat célonként továbbá felhalmozási kiadásokat feladatonként nem 
tartalmaz. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. 
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés 
készítésének idıpontjában nincsenek. 

 

IV.  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése 
alapján a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott Cecei Általános Iskola költségvetési szerv költségvetése a 
feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat, azaz 
Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 

V. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Nagyközség Polgármesterét értesítse. 

 

Felelıs:  Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
3.) Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása 
    (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy tekintettel arra, hogy intézményi társulásban látja el az óvodai oktatás, nevelési 
feladatot, az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetése módosítására irányuló javaslatot véleményeznie kell a 
tagönkormányzatoknak a társulási megállapodás értelmében. A módosítások a TÁMOP 
pályázat miatt, a Vajtai óvodatej program és eszközbeszerzés miatt szükségesek. Kérdezi, 
hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati  javaslatot.    
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A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
7/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése módosítására irányuló 
elıterjesztést és az alábbi tartalommal egyetértı véleményét nyilvánítja: 
 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi 

költségvetése bevételi elıirányzatának 185.684 ezer forintra, kiadási 
elıirányzatának 185.684 ezer forint összegre történı módosítását elfogadásra 
javasolja. 

 
II.  A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 85.006 ezer 

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 21.782 ezer forintra, dologi és 
egyéb folyó kiadási elıirányzat 55.079 ezer forintra, támogatásértékő mőködési 
kiadás elıirányzat 12.436 ezer forintra, szociális juttatás elıirányzat 21 ezer 
forintra, felhalmozási kiadások elıirányzat 11.360 ezer forintra  történı 
módosítását elfogadásra javasolja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap község 
Polgármesterét értesítse.  
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
4.) Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének véleményezése 
   (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a intézményi társulás miatt az elızı napirendekhez hasonlóan szükséges az óvoda 2011. 
évi költségvetését véleményezni. A kötelezıen betervezésre került költségeken túl adható 
kategóriában a 6000 Ft-os étkezési utalvány került be a költségvetésbe. Kérdezi, hogy van-e 
kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzatának 
8/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés 
tartalmát.  

Az elıterjesztést elfogadva az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésérıl 
alábbi véleményt alkotja: 

 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2011. 

január 1-jei hatállyal 138.636 ezer forint kiadási, és 138.636 ezer forint bevételi 
elıirányzattal elfogadja.    
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 71.252 ezer forinttal, a 
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 19.325 ezer forinttal, dologi és egyéb 
folyó kiadás elıirányzatot 48.059 ezer forinttal  jóváhagyja. 

II.  Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok 
összesen 53.677 ezer forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

             Alap Község Önkormányzata                         29.628  ezer forint 

              Cece Község Önkormányzata                           9.007  ezer forint 

           Vajta Község Önkormányzata                          7.228  ezer forint 

                Sáregres Község Önkormányzata                     5.283  ezer forint 

                Alsószentiván Község Önkormányzata            2.531  ezer forint. 

III.  Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése felújítási 
elıirányzatokat célonként továbbá felhalmozási kiadásokat feladatonként nem 
tartalmaz. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésében 
általános és céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt 
megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének 
idıpontjában nincsenek. 

 
IV.  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése 

alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési 
szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti 
önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 
V. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község 

Polgármesterét értesítse. 
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
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5.)  „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
költségvetésének véleményezése  
    (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  2011. évi költségvetését a 
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa már tárgyalta. 10 millió Ft 
költségvetési hiánnyal kell számolni. Ennek döntı hányadát a 7 településre kiterjedı szociális 
intézmények felújítására irányuló beruházással kapcsolatos költségek teszik ki. A társulás a 
dologi kiadások csökkentésével és a térítési díjak emelésével kívánja mérsékelni a hiányt. A 
polgármesterek a magasabb hozzájárulás fizetésének lehetıségét elutasították. A Társulási 
Tanács a jövı héten fogja tárgyalni és elfogadni a költségvetést. Kérdezi, hogy van-e kérdése, 
hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
  

Sáregres Község Önkormányzatának 
9/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló 
elıterjesztés tartalmát.  

A  Társulás 2011. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést  alábbiak szerint elfogadásra 
javasolja: 
 

 

Elsı rész 
A TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK  

FİÖSSZEGE, 
FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDJE  

 
I.  

 
 (1) A Tanács 2011. évi költségvetésének  

    kiadási  fıösszegét  440 028 673 ,- Ft-ban, 
     azaz Négyszáznegyvenmillió-huszonnyolcezer-hatszázhetvenhárom/ 00 forintban, 

                                            bevételi fıösszegét  440 028 673,- Ft-ban, 

     azaz Négyszáznegyvenmillió-huszonnyolcezer-hatszázhetvenhárom/ 00 forintban,      

állapítja meg.                     
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(2) A költségvetés kiemelt kiadási elıirányzatait e határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
A költségvetés kiemelt bevételi elıirányzatait e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerő 
bemutatását e határozat 3. számú melléklete tartalmazza. A Társulás címrendjét az 
alábbiak szerint határozza meg a Társulási Tanács: 

 1. Cím : Társulás munkaszervezete és egyéb szakfeladatai. 

 2. Cím :  Háló Szolgálat és szakfeladatai. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított  

� kiadási és bevételi fıösszegek, valamint az elıirányzatok részletezését, 
jogcímeinek megnevezését, továbbá  

� a Tanács és munkaszervezete költségvetését, létszámát, az általa ellátott 
szakfeladatok költségvetését, továbbá 

� a Tanács irányítása alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek 
költségvetését, létszámát, az általuk ellátott szakfeladatok költségvetését, valamint 

� a beruházási feladatokat és a felújítási célokat tételesen, továbbá 

� az átadott és átvett pénzeszközök, támogatások részletes meghatározását 

e határozat alábbi mellékletei tartalmazzák: 

� 4.sz. melléklet : Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi 
beruházási és felújítási kiadásai 

 

� 5.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi átadott 
pénzeszközei 

 

� 6.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi pénzeszköz 
átvételei 

 

� 7.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi intézményi 
működési bevételei 

 

� 8.sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-
2013.évi tervezett alakulása 

 

� 9.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi több éves 
kihatással járó feladatai  

 

� 10.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi Európai 
Uniós projektjei 

 

� 11.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi tervezett 
tartalékok 

 

� 12.sz. melléklet: 2011. év  előirányzat felhasználási terv 
 

� 13.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi kiadásai 
intézményenként 

 

� 14.sz. melléklet: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi kiadásai és 
bevételei feladatonként 
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� 15.sz. melléklet: 2011. évi engedélyezett létszámkerete. 
 

� 16.sz. melléklet: Állami normatív támogatások 2011. évre. 
 

 

 (4) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2013. évi alakulását 
bemutató mérleget a 8. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A Tanács munkaszervezetének költségvetése elkülönül a Tanács közvetlen hatáskörébe 
tartozó költségvetési feladatoktól. 

II.  
 

(1) A Tanács és a munkaszervezete költségvetésének finanszírozását, a bevételi és kiadási 
elıirányzatok teljesítésének ütemezését e határozat 12. számú mellékletében összefoglalt 
elıirányzat-felhasználási ütemterv tartalmazza. 

 (2)  A Tanács pénzeszközeit kezelı munkaszervezet a költségvetést érintı pénzforgalmat a 
Tanács által választott bank, a Takarékbank RT-nél (Budapest, Pethényi köz 10. ) nyitott 
önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítja. A készpénzforgalom zökkenı-
mentes bonyolítása érdekében házi pénztárat mőködtethet, illetve ügyfélkártyát válthat. 

(3)  A költségvetési év folyamán keletkezı idılegesen szabad pénzeszközök államilag 
garantált értékpapírba, betétbe történı befektetését a Tanács elnöke hatáskörében 
kezdeményezheti. 

(4)  A Tanács elnöke hatáskörében, a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére letéti 
számlát nyithat. 

(5) A társulási megállapodásban és a Tanács által hozott határozattal létrejött egyéb 
megállapodásokban rögzített közösségi feladatok ellátására irányuló, társult települési 
önkormányzati és társulási tanácsi forrásból történı feladat- finanszírozás ütemezését az 

5. számú és 6.sz. melléklet, az igényelt állami normatívákat a 16. számú melléklet 
tartalmazza. Az 5. sz. melléklet szerinti pénzeszköz átadás-átvételekre a Társulás 
kompenzációs megállapodást köt a Társulás azon tag önkormányzataival, amelyek 
részére pénzeszközt ad át. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti forrás és feladat megosztás társult települési önkormányzatra 
vonatkozó, a társulási tanács részére átadandó kiadási elıirányzatokat az önkormányzatok 
polgármesterei helyi rendeletükben kiadásként megtervezik, az átutalásokat hivataluk 
útján és az ütemterv alapján teljesítik. 

(7)  Az (5) bekezdés szerinti forrás és feladat megosztás társulási tanácsra vonatkozó, a társult 
önkormányzatokat megilletı kiadási elıirányzatokat a Tanács e határozatban szerepelteti 
és az átutalásokat munkaszervezete útján és az ütemterv alapján teljesíti. 

(8) A (6)-(7) bekezdésben rögzített kötelezettségek elmulasztása esetén a feladat 
finanszírozását, annak rendezéséig fel lehet függeszteni, az intézkedés megtételére a 
Tanács elnöke a jogosult. 
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(9)   A társulási tanács által a (7) bekezdés szerint átadott állami normatívákkal finanszírozott 
feladatok önhibából eredı elmaradása, nem a jogszabályok szerint történı ellátása miatt 
kimutatott társulási normatíva visszafizetés, valamint a kamat terhe az érintett 
önkormányzatot terhelik.  

(10) A feladatok és források évközi változásából eredı korrekciókat a Tanács 
munkaszervezete az 5. számú mellékleten, az elıirányzat módosítások döntés elıkészítési 
dokumentumaiban átvezeti és indoklással elıterjeszti. 

(11) a) A mőködési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni. 

  b) A hitel felvételével kapcsolatos elızetes intézkedések megtételére  - a Társulás      
 Tanácsának a jóváhagyásával – a Társulás Elnöke jogosult. 

  c) A hitel felvételének a jóváhagyása a – Pénzügyi Bizottság elızetes véleményezése 
 alapján – a Tanács hatáskörébe tartozik. ” 

 
 

Második rész 
A TANÁCS ÉS MUNKASZERVEZETE KÖLTSÉGVETÉSI 

ELİIRÁNYZATAINAK  

MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVA L 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK  

 
III.  

 
(1)   A Társulás általános és céltartalék elıirányzatait az 11. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy az évközi központi és céljellegő (pót-) 
elıirányzatokat hatáskörében teljesítse. 

 (3) Az elnök hatáskörébe utalt elıirányzat teljesítésekrıl, módosításokról az elnök a Tanácsot 
a VII. fejezet (1) bekezdés szerinti idıszakokban tájékoztatja. 

IV.  
  

(1) A Tanács e határozat II. fejezetben szereplı felújítási és beruházási cél/feladat 
elıirányzatainak felhasználására, módosítására e határozat és a kapcsolódó határozatok, 
megállapodások és a közbeszerzési szabályok figyelembevételével a Tanács elnöke 
hatáskörében intézkedik, a VII. fejezet (1) bekezdés szerinti idıszakokban meghatározott 
tájékoztatási kötelezettség mellett. 

 (2) E határozat 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek 
teljesítése a jogszabályok és a Tanács határozatai alapján történik. 

 (3)  A Tanács közvetlen feladatait érintı elıirányzatok terhére teljesíthetı, a közös 
feladatellátást szolgáló szolgáltatás igénybevételére, továbbá a költségvetésbe nem 
szereplı közös fejlesztésekre és beruházásokra irányuló megállapodásokat az elnök csak 
a Tanács határozata alapján köthet. 
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V. 

 (1) A Tanács munkaszervezete mőködési és felhalmozási feladataira elkülönített költségvetés 
elemi költségvetési szintő tervezése és felhasználása a költségvetési szerv vezetıjének 
hatáskörében történik, jóváhagyását a Tanács elnöke teljesíti.  

 (2) A Társulás költségvetési szervei e határozat 1. számú mellékletében jóváhagyott 
költségvetésének kiemelt elıirányzatai közötti átcsoportosítást a Tanács elnöke 
engedélyezhet. 

VI.  

 (1)  A Tanács és munkaszervezete szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység 
szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére irányuló szerzıdést (megbízási 
szerzıdést) külsı személlyel, szervezettel a Társulás nevében a Tanács elnöke, a 
munkaszervezet nevében a munkaszervezet vezetıje köthet. 

 (2) A munkaszervezet biztosítást köthet a tárgyi eszközeire, készleteire. 

 

 

Harmadik rész 

AZ ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁS  

HATÁSKÖRI RENDJE 

 

VII.  

 (1)   A Tanács és munkaszervezete 2011. évi költségvetésérıl szóló határozatát a 
költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, valamint a (3) bekezdésben foglaltak 
szerinti többletbevételek esetén, továbbá az év utolsó tanácsülésén, de az államháztartási 
kapcsolatokból származó pótelıirányzatok tekintetében, december 31-i hatállyal, 
legkésıbb a zárszámadási határozat Tanács elé terjesztésének határidejéig módosíthatja. 

(2)   A munkaszervezet a (3) bekezdés szerinti többletbevételbıl és a feladatai változásainak 
megfelelıen, saját elıirányzat-módosítási hatáskörében (az (1) bekezdés szerinti 
idıszakokban történı tájékoztatási kötelezettség mellett és az V. fejezet (2) bekezdése 
szerinti engedély megléte esetén) módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül 
részelıirányzatait, figyelembe véve a jogszabályi elıírásokat. 

(3)  A Tanács és munkaszervezete költségvetésébe érkezı céljellegő pénzeszközök 
(bevételek) csak a meghatározott célra használhatók fel. 
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VIII.  

(1)   E határozat 16 db számozott mellékletet tartalmaz. 

(2)   E határozat 2011. február 18-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl kell 
alkalmazni. 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulás elnökét 
értesítse. 
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
6.)  Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének 
elfogadása 
   (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Megkéri dr. Kardos Tamás körjegyzıt, hogy ismertesse a 
Körjegyzıség 2011. évi költségvetésének véleményezésére vonatkozó napirendet. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy elkészült Mezıszilas - Sáregres Községek 
Körjegyzıségének 2011. évi költségvetés-tervezete. A két település képviselı-testületének 
külön-külön el kell fogadni megegyezı tartalommal a körjegyzıség költségvetését, és azt 
követıen Mezıszilas Község Önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre. Az 
elıterjesztést a képviselık megkapták, amely részletesen tartalmazza a 2011. évi bevételeket 
és kiadásokat, továbbá feltüntetésre kerül, hogy az érintett településeknek milyen összegő 
kiadást, illetve lakosságarányos hozzájárulást kell biztosítani saját költségvetésükben a 
körjegyzıség tekintetében. Sáregres vonatkozásában a saját dolgozók kiadása 8.036.000,- Ft, 
illetve a hozzájárulás a körjegyzı foglalkoztatási kiadásaihoz  478.960,- Ft. A költségvetésben 
tervezésre került a köztisztviselık részére cafeteria keret, személyenként maximum bruttó 
200.000,- Ft összegben, továbbá adható juttatásként jutalom került beépítésre. A tervezés 
során a tavalyi jóléti juttatások összegét vették alapul. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.     
  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzatának 
10/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta  
Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége (továbbiakban: Körjegyzıség) 2011. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.  

A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetését alábbiak szerint elfogadja: 

 
I. A Képviselı-testület a Körjegyzıség költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 

35.897 ezer forint kiadási, és 35.897 ezer forint bevételi elıirányzattal elfogadja.    
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 27.198 ezer forinttal, a 
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 6.802 ezer forinttal, dologi és egyéb 
folyó kiadás elıirányzatot 1.897 ezer forinttal  jóváhagyja. 

II.  A Körjegyzıség költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 1.918 ezer forinttal 
járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

 

           Mezıszilas Község Önkormányzata                1.439  ezer forint 

                Sáregres Község Önkormányzata                       479  ezer forint 

 

 
III.  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §. (4) bekezdése 

alapján a Mezıszilas Község Önkormányzata és Sáregres Község Önkormányzata 
által fenntartott Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége költségvetési 
szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti 
önkormányzat, azaz Mezıszilas Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 
IV.  A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Mezıszilas 

Község Polgármesterét értesítse. 
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
7.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása 
  (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés és rendelet – tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy elkészült az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló elıterjesztés és rendelet-tervezet. Részletesen ismerteti az elıterjesztés 
szerint a 2011. évi költségvetés tekintetében a bevételi és kiadási összegeket, továbbá a 
rendelethez kapcsolódó mellékleteket. 
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Elmondja, hogy vannak kötelezıen tervezendı elıirányzatok és vannak olyanok, melyeket a 
képviselı-testület tetszése szerint módosíthat. Tájékoztatásul közli, hogy a pénzmaradvány 
11.832.000.-Ft, melynek felhasználásáról az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
végrehajtása elfogadásakor kell dönteni. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az 
elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Felveti, hogy megítélése szerint az önkormányzat választás elıtti 
pénzügyi helyzete, illetve az azt követı adótartozások teljesítése eredményeként a 
pénzmaradványnak nem ennyinek –többnek - kellene  lenni. 
 
Tiringer Mária polgármester: A felvetésre reagálva elmondja, hogy a választás alkalmával 
készült pénzügyi beszámolót követıen folyamatos pénzmozgás történt az év végéig. Minden 
pénzügyi tranzakció nyomon követhetı és nyilvános. A választást megelızıen csak egy adott 
napi bankszámla egyenleget nem lehet alapul venni a pénzmaradvány megállapítása során.  
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzete napi 
szinten változik. 
 
Oláh János pénzügyi fımunkatárs: Elmondja, hogy a választást követıen folyamatosan 
változott a költségvetési bankszámla egyenlege a napi tranzakciók, illetve 
kötelezettségvállalások teljesítése miatt. A zárszámadás elkészítésekor válik ismeretessé az 
adott évi költségvetés alakulása, beleépítve többek között az adókat is.       
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdése, hozzászólása a 
képviselıknek az elıterjesztést illetıen. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sáregres Község Önkormányzat 
4/2011. (II. 12. ) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 

 
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Kéri a képviselı-testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 
állapítsák meg a polgármester cafeteria keretét. A költségvetésrıl szóló rendelettel egy idıben 
határozatban is szabályozni szükséges.  A rendelet-tervezetben a 2011. évben  
bruttó 200.000,- Ft került tervezésre a polgármester részére, a köztisztviselık jóléti 
juttatásaival megegyezıen. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal 
kapcsolatban. 
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Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
A képviselı-testület 4 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
11/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete Tiringer Mária polgármester cafeteria 
keretét bruttó 200.000, Ft határozza meg a 2011. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselı-testület utasítja a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelıs: Dr. Kardos Tamás körjegyzı 
Határid ı: azonnal   
 
 
 
8.) Bejelentések 
 

a) A Református Egyházközség támogatási kérelmének megvitatása 
(Támogatási kérelem és határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Református 
Egyházközség a korábbi évekhez hasonlóan támogatási kérelemmel fordult a  
képviselı-testülethez. A megkeresést a képviselık megkapták. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy mekkora összeget kaptak korábban? 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy 100.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatásban részesült az egyház. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezésre 
került támogatás az egyházaknak, illetve civil szervezeteknek. Az egyházak tekintetében 100-
100 ezer Ft. Javasolja, hogy fogadja el a testület a Református Egyházközség támogatási 
kérelmét, és a korábbi évekhez hasonlóan javasolja bruttó 100.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatás megállapítását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal 
kapcsolatban.   
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a támogatási kérelmet.    
  
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzatának 
12/2011. (II. 10.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a Református 
Egyházközség részére (Sáregres, Kálvin tér 1.) bruttó 100.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatást biztosít mőködési célra a 2011. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. március 10. 
 
 

 
b) A Sáregresi Tagóvoda nyári zárva tartására irányuló kérelmének megvitatása 

(Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan a Sáregresi Tagóvoda benyújtotta kérelmét az intézmény nyári zárva tartására 
vonatkozóan. A kérelmet a képviselık megkapták. A képviselı-testületnek, mint fenntartónak 
kell dönteni ebben a kérdésben. Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek a 
megkeresést illetıen. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Elmondja, hogy megítélése szerint kérni kellene a szülık 
véleményét az óvoda nyári zárva tartására vonatkozóan. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy ismereti szerint a korábbi években is hasonlóan 
került meghatározásra a nyári zárva tartás. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Tekintettel az elmondottakra, javasolja elfogadni a Sáregresi 
Tagóvoda kérelmét a megjelölt zárva tartási idıponttal.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Támogatja a javaslatot. Kérdezi, hogy van-e további kérdése 
a képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban.   
   
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Sáregresi Tagóvoda kérelmét.    
  

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

13/2011. (II. 10.) számú határozat 
 

 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Sáregresi Tagóvoda nyári zárva 
tartásra irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselı-testület a Sáregresi Tagóvoda nyári zárva tartását 2011. július 18. napjától  
2011. augusztus 31. napjáig határozza meg.  
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a tagintézmény-vezetıt 
értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. március 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 16.30 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 

Bandi Istvánné 
képviselı 

Kasza József 
képviselı 

 
 
 


