
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 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 
Fáncsik Judit jegyzıkönyvvezetı 

   
 
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. 
Köszönti és bemutatja Fáncsik Judit köztisztviselıt a képviselı-testületnek. Elmondja, hogy 
Fáncsik Judit adóügyi elıadó fogja ellátni a jövıben a jegyzıkönyvvezetıi feladatokat.   
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás 
képviselıt.  
 
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv 
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  
Gulyás Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás képviselıt 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.) A Sáregresi Tagóvoda tetıfelújítására érkezett árajánlatok megvitatása 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 

 
2.) Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létrehozása Sáregresen” pályázat 

tekintetében közbeszerzési eljárás megvitatása  
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

3.) Bejelentések  
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) A SÁREGRESI TAGÓVODA TETİFELÚJÍTÁSÁRA ÉRKEZETT 
ÁRAJÁNLATOK MEGVITATÁSA 
  (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a 
testületet a Sáregresi Tagóvoda tetıfelújítására vonatkozóan. Az elmúlt testületi ülésen 
elhangzottaknak megfelelıen árajánlatok kerültek bekérésre a tetıfelújítást illetıen. Az 
elıterjesztéshez a képviselık kapták egy pályázati összefoglalót, melynek értelmében a 2011. 
évben lehetısége lesz az önkormányzatoknak közoktatási intézmények felújítására. 
Megítélése szerint meg kell ragadni a lehetıséget, amennyiben valóban megjelenik a pályázat. 
Javasolja, hogy a bekért árajánlatok tekintetében ne döntsön most a testület. Kérdezi, hogy az 
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy a pályázatba bele kell-e írni, hogy lapos vagy 
cserepes tetı legyen. Javasolja, hogy az óvoda tetıszerkezetét statikus nézze meg.  
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a felújítás elıtt tervet kell készíttetni. A 
tetıszerkezet kialakításához statikai vizsgálat is szükséges. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja a külsı szigetelést. 
 
 Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, ha a tetıszerkezet felújítása mellett a pályázati 
összeg keretein belül megoldható a szigetelés, nyílászáró csere, továbbá főtéskorszerősítés is. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy pályázat megjelenése esetén megteszi a 
szükséges intézkedést a pályázat elkészítését illetıen. Kérdezi, hogy van-e kérdése, 
hozzászólása a képviselıknek a napirenddel kapcsolatban. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület ezt a 
tudomásul veszi az elmondottakat. 
 
 
 
2.) AZ „INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 
LÉTREHOZÁSA SÁREGRESEN” PÁLYÁZAT TEKINTETÉBEN 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGVITATÁSA  
 
  (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy Sáregres Község Önkormányzata a 
232/1901/70/7/2009. számú határozat értelmében Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a 
továbbiakban: IKSZT) létrehozására benyújtott pályázaton 39.570.986 Ft támogatást nyert. A 
beruházás nettó kiadásaira jutó támogatás 34.470.986,- Ft. A beruházás ÁFA vonzata, melyet 
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az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani 8.617.746,- Ft. Ismerteti a pályázati 
felhívásban szereplı kötelezettségeket. 
 
Kasza József képviselı: Kérdezi, hogy tervrajzzal rendelkezik–e a Csók István Mővelıdési 
Ház. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a pályázati anyag áttekintése során nem 
találkozott a pályázatban megvalósítandó tervvel. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a pályázat szerint csak az adott m2 területő 
ingatlant lehet felújítani, amivel Sáregres Község rendelkezik. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat köteles a pályázatban 
szereplı kötelezettségeket megvalósítani. 
 
Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy a pályázathoz tervrajzot nem kellett mellékelni. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a megfelelı kötelezettségeket a megadott 
helységben kell biztosítani. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy a könyvtárt és az informatikai termet nem lehetne 
–e egyben megvalósítani? 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Felolvassa a kérdezett kötelezettségeket. A könyvtárnak 20 
m2 alapterülettel kell rendelkeznie, az internet szolgáltatásra 15 m2 alapterületet kell 
biztosítani. Ezen kívül a 30 m2 alapterülető nagyterem megfelelne a csoportfoglalkozásnak. 
 
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az IKSZT megvalósításával kapcsolatos kötelezı 
szolgáltatásokat. Elmondja, hogy a Cím birtokosi okiratban szerepel, hogy milyen 
szolgáltatásokat kell majd nyújtani, valamint mővelıdésszervezı munkakörben kellene 1 fıt 8 
órában, vagy 2 fıt 4 órában alkalmazni.  
 
Tomasek Tamás képviselı: Elmondja, hogy a pályázatot nem kell elfogadni, de akkor úgy 
gondolja, hogy Sáregres Község Önkormányzatának több elnyert pályázata nem lesz. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy mérlegelni kell, hogy Sáregres Község az 
elıírt feltételeket tudja – e teljesíteni. Ha nem tudja teljesíteni, akkor nem kezdıdik el a 
közbeszerzési pályázat. megítélése szerint amennyiben a képviselı-testület nem valósítja meg 
a beruházást, nem kell tartani attól, hogy a jövıbeni pályázatoknak milyen minısítést kapnak. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint lesz még hasonló pályázat, 
Sáregres számára elfogadható kötelezettségekkel. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Felveti, hogy amennyiben megvalósul a mővelıdési ház 
felújítása, akkor azt ellenırizni fogják. Ha település a megjelölt kötelezettségeket nem tudja 
teljesíteni, akkor a pénzt vissza kell-e fizetni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat nem tud eleget 
tenni a vállalt kötelezettségeknek, a támogatási összeget meg kell téríteni a támogatást 
megállapító szerv felé. 
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Kasza József képviselı: Kérdezi, hány évig kell a kötelezettségeket teljesíteni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban 5 évre kell 
kötelezettséget vállalni. Ha az Önkormányzat ezt a pályázatot meg kívánja valósítani, akkor 
az ÁFA összege biztosított a 2011. évi költségvetésben. 
A beruházás felét 15.000.000,- Ft-os összeget számlával biztosítani kell, a kifizetési kérelem 
benyújtásához. Ezt az önkormányzat biztosítani nem tudja.  Támogatás megelızı hitelt a 
székesfehérvári OTP BANK ZRT. – nél lehetne igényelni. Támogatás megelızı hitelt esetén 
ingatlan fedezetet kell biztosítani. 
Javasolt lenne 1 db építési beruházási számlát benyújtani a kifizetési kérelemhez. A 
25.000.000.- Ft-os hitelt esetén a kamat összege 625.000.- Ft. A hitel futamideje maximum 1 
év. Javasolja esetlegesen nagyvállalkozók megkeresését, azzal a céllal, hogy támogassák a 
pályázattal kapcsolatban az ÁFA összegének biztosítását. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy hiteligénylés esetén a kamatot be lehet-e 
építeni a pályázatba. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy csak ingatlan felújításra lehet a pályázati 
összeget felhasználni.   
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy kétszer kellene-e az önkormányzatnak hitelt 
felvenni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy javasolt lenne a hitelt egyszer felvenni, 
amelynek összege 31.000.000,- Ft lenne. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, a hitelfelvételt két részletben is meg lehetne 
oldani. Az elsı részlet, a mővelıdési ház felújítására és az ezzel kapcsolatos költségekre, a 
második részlet az eszközbeszerzésre vonatkozna. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, egy összegben a hitelt vissza lehet –e fizetni. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy van lehetıség arra, hogy a hitelt egy 
összegben fizesse vissza az önkormányzat.. 
 
Kasza József képviselı: Kérdezi, mennyi idı alatt kell az épületnek elkészülnie. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a beruházás megvalósítására 3 év áll 
rendelkezésre, és egy éven belül meg kell kezdeni a munkálatokat. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy a hitelhez kell –e fedezet.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, a hitel fedezetnek forgalomképes ingatlannak kell 
lennie. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, a Mővelıdési Ház felújítását mikor fogják 
ellenırizni. 
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Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, a hogy kifizetési kérelem benyújtását követıen 
hívhatja le az önkormányzat a támogatást. A kifizetési kérelmek vizsgálata ismeretei szerint 
nagyon szigorú.  Megítélése szerint az IKSZT tér megvalósítása után következnek a 
szükséges ellenırzések a pályázat tekintetében. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint Sáregres Községnek a 
31.000.000.- Ft-os beruházás, illetve a vállalt kötelezettségek megterhelı lesz.  A jövıben 
biztosan lesz még hasonló pályázat, amit a községben meg lehetne valósítani, és nem kell 
számolni az ismertetett kötelezettségvállalásokkal. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat megvalósítja a 
pályázatot, akkor 40.000.000.- Ft támogatást használhatna fel a település. Az önkormányzat 
részérıl a saját erı összege 9.000.000.- Ft lenne. Rendezvényeknek, civil szervezeteknek 
biztosítanának megfelelı helyszínt. Azonban ha ezt a pályázatot megvalósítják, akkor a többi 
beruházás háttérbe szorul. Az önkormányzat 11.000.000.- Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik. 
Végig kell gondolni, hogy a jövıben a 11.000.000.- Ft –ot milyen beruházásokra használják 
fel. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Javasolja az óvoda, ravatalozó felújítását, valamint a 
vízelvezetık rendbe tételét.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, csapadékvíz elvezetésre nagy valószínőséggel lesz 
pályázati lehetıség. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Javasolja, az utak, utcák (Szabadság utca, bolt elıtti tér) 
felújítását.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, a Közút Kezelı Kht.-vel felvette már a bolt elıtti 
tér miatt a kapcsolatot. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, a vasútállomás megállója kihez tartozik.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy az állomás épülete és környéke a MÁV Zrt. 
tulajdonában van. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, a külterületi mezıgazdasági utakra is kell 
megoldásokat találni. Kérdezi, lesz-e főtéssel kapcsolatos energetikai pályázat. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy az Új Széchenyi- terv pályázataiban tetı, 
főtés, nyílászáró korszerősítés már szerepel. Az önkormányzat megengedheti magának az 
IKSZT megvalósítását anyagi tekintetben, de a fontossági sorrendet vegye figyelembe. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Az önkormányzatnak 8.600.000.- Ft-ot ki kell fizetni, ebbıl 
2.400.000.- Ft marad, a fennálló összegbıl 600.000 Ft kell az egyéb költségekre. A 
fennmaradó összeg 1.500.000.- Ft, amely egyéb kiadásokra (Óvoda tetı) fel tud használni a 
testület.   
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a 2011. évi költségvetésben tervezésre került 
a ravatalozó és a vízközmő felújítása. A pályázatban az egyéb költségekre nem lehet 
támogatást megelızı hitelt felvenni.  
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A tavalyi adók szintjével a költségvetést megtervezték, kérdéses, hogy a tervezett összeg 
megérkezik-e az önkormányzat számlájára. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kéri a testületi tagokat, hogy mondják el a pályázattal 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy nagy lehetıség lenne Sáregres számára, de nem 
biztos, hogy a Községben az említett kötelezettségekre van, és a jövıben lesz – e igény. 
Az épület nagysága rendezvények helyszíneként eddig is megfelelt a Község lakossága 
számára. Abban egyetért, hogy a főtés miatt, nyílászáró cserére szükség van. A pályázat 
megvalósítását nem javasolja. Gulyás Tibor alpolgármester javaslatával egyet ért: az utak, 
ravatalozó, óvoda felújítása. 
 
Kasza József képviselı: A pályázat megvalósítását nem javasolja. Javasolja, az óvoda, 
csapadék vízelvezetést. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja, a pályázat elfogadását. Megítélése szerint az 
önkormányzat a pályázatot meg tudja valósítani. Ha ezt a pályázatot az önkormányzat nem 
fogadja el, akkor az elkövetkezı idıszakban nem lesz ilyen lehetısége, és az elkövetkezendı 
20 évben nem remélhet nyertes pályázatot. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy a képviselı-testületnek azt kell figyelembe venni, 
hogy a Község lakossága számára mire van szüksége.  
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, a kötelezettségvállalást komolyan kell venni, 
mivel a pályázatokat szigorúan ellenırzik. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a döntés egy egész település gazdálkodását 
érint, ezért alaposan meg kell gondolni. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy a pályázati feltételeknek nehéz eleget tenni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, az elızı testület a pályázatot nem gondolta át. 
Nem egy 768 fıs település számára íródott. A pályázat nagy kockázatot jelent. A képviselık 
által tett javaslatok hasznosabbak. Tomasek Tamás képviselı felvetésével nem ért egyet, 
miszerint a jövıben nem lesznek nyertes pályázatai az önkormányzatnak, ha most lemond 
errıl a támogatásról. Különbözı szervek írják ki a pályázatokat, egymástól függetlenül.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Felveti, hogy az óvodai játszótér balesetveszélyes. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a költségvetésben tervezésre került az óvodai 
játszóeszközök felújítása. Kérdezi Tomasek Tamás képviselıt, hogy elfogadhatónak tartja-e a 
pályázatban foglalt kötelezettség vállalásokat. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Elmondja, szerinte a beruházás megvalósítható. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy megítélése szerint sem tudja Sáregres 
Község megvalósítani a beruházását a megismert feltételekkel. Javasolja, hogy lakossági 
tájékoztatást kell ezzel kapcsolatban adni. Kérdezi, hogy van-e további kérdése, hozzászólása 
a képviselıknek. 
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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 szavazattal, 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

19/2011. ( III. 3.) számú határozat 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által 2009.10.15. 
napján a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott 2058315019 azonosító 
számon nyilvántartott támogatási kérelmének tárgyában hozott 1117380816 iratazonosítójú 
határozattal kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület lemond a 1117380816 azonosító számon nyilvántartott támogatási 
határozatban foglalt támogatási jogosultság egészérıl, tekintettel arra, hogy a megismert 
feltételekkel nem tudja megvalósítani az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” 
létrehozását.  
 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. március 30. 
 
 
 
3.) BEJELENTÉSEK 
 
 

a)  Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
                                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
                  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. A Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2007. (IX. 30.) rendelet 11. §-ban meghatározottak szerint a 
képviselı-testület éves munkaterv alapján mőködik. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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20/2011. ( III. 3.) számú határozat 
 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület 2011. évi 
munkatervére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és azt az alábbiak szerint elfogadja: 
 
2011. február: 
 

1./ Mezıszilas - Sáregres Községek Körjegyzıségének 2011. évi költségvetésének 
elfogadása 
Elıadó: polgármester 

 
2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Elıadó: polgármester 
 

2011. március: 
 

1./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
Elıadó: polgármester 

2./ Az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása 
Elıadó: polgármester 

3./ A szociális ellátások szabályairól szóló rendelet elfogadása    
Elıadó: polgármester 

 
 
2011. április: 
 

1./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének megalkotása 
Elıadó: polgármester 

 
2./ Az önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása  

Elıadó: polgármester 
 

3./ Beszámoló a Sárbogárdi Rendırkapitányság 2010. évben végzett munkájáról 
Elıadó: sárbogárdi rendırkapitány 
 

2011. május: 
 

1./ Tájékoztató a körzet munkaerı-piaci helyzetérıl 
Elıadó:  kirendeltség-vezetı 

2./ Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıadó: jegyzı    

 
2011. június: 
 

1./ Tájékoztató a Sáregresi Tagóvoda 2009/2010. tanévben végzett munkájáról  
Elıadó: tagintézmény vezetı 
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2./ „Sáregres Hazavár” rendezvény programjának elfogadása 
Elıadó: polgármester 

 
 
2011. szeptember:  
 

1./ Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl 
Elıadó: polgármester 

 
2./ Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítésétıl 

Elıadó: polgármester 
 
 
2011. október:  
 

1./ Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési terve 
Elıadó: jegyzı 
 

 
 
2011. november: 
  
I.  

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Elıadó: polgármester 

 
2./ Beszámoló a költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl 

Elıadó: polgármester 
 

3./ Tájékoztató az állatlétszámok alakulásáról, állatbetegségek megelızésére tett 
intézkedésekrıl, élelmiszer-ellenırzések tapasztalatairól, aktuális állategészségügyi 
kérdésekrıl 
Elıadó: hatósági állatorvos 
 

II.         Közmeghallgatás 
 

1./ Beszámoló a Képviselı-testület 2011. évi munkájáról, valamint a Képviselı-testület 
2012. évi célkitőzései 
Elıadó: polgármester 

 
 
2011. december:  
 
 

1./ Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megtárgyalása 
Elıadó: polgármester 

 
2./ Az ivóvíz díjának megállapítása 

Elıadó: polgármester  
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3./ A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapítása 

Elıadó: polgármester 
 
4./ Adórendeletek felülvizsgálata 

Elıadó: körjegyzı 
 

 
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
  
 

b) Polgárır Egyesület Sáregres támogatási kérelmének megvitatása 
                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a kérelmet. Kérdezi, hogy 
van-e kérdése a képviselıknek. 
 
 
Az elmondottakkal 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: 
 
 
 

21/2011. ( III. 3.) számú határozat 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Sáregres 
Polgárır Egyesület részére mőködési célra bruttó 200.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatást nyújt a 2011. évi költségvetés terhére.   
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérıl 
gondoskodjon.  
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. március 30. 
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c) Garbacz János falugondnoki busszal kapcsolatos kérelmének megvitatása 

(Megkeresés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 

Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a kérelmet. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a falugondnoki buszt betegszállításra ne 
használják. Betegszállító buszok vannak, megfelelı egészségügyi ellátással, vegyék igénybe 
azt a lakosság. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy nagyon kellemetlen a döntési szituáció 
tekintettel a kérelmezı egészségi állapotára. Azt azonban szem elıtt kell tartani, hogy 
amennyiben egy embernek engedélyezik a busz használatát, folyamatosan számolni kell a 
hasonló kérelmekkel. Támogatja Gulyás Tibor javaslatát. Kérdezi, hogy van-e kérdése, 
hozzászólása a képviselıknek. 
 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a falugondnoki busz használatára irányuló 
kérelmet.   
 
 
A képviselı-testület 5 nem, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

22/2011. ( III. 3.) számú határozat 
 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete Garbacz János és Garbacz Jánosné 7014. 
Sáregres, Kolozsvári utca 4. szám alatti lakosok közösségi busz használatára irányuló 
kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület tekintettel Sáregres Község Önkormányzatának közlekedési szolgáltatás 
fejlesztési szabályzatában foglaltakra nem járul hozzá a székesfehérvári szakrendelésre 
történı szállítás biztosításához. 
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésrıl 
értesítse.  
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. március 30 
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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: 
 
 
 
 

Gulyás Tibor  
alpolgármester 

Tomasek Tamás 
képviselı 

 
 
 


