
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 29-én 
17.00 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 

  Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs 
 
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 Gulyás Tibor alpolgármestert és Kasza József 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 Kasza József képviselıt megválasztotta. 
 
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a 
képviselı-testület elıször a sáregresi Református Templom díszkivilágításával kapcsolatos 
szakvéleményt tárgyalja. Azt követıen pedig a Sáregresi Tagóvoda felújításával kapcsolatos 
pályázatot, tekintettel ara, hogy Alap Község Önkormányzata várja a képviselı-testület 
döntését a beruházás megvalósítást illetıen. A pályázatot Alap Község Önkormányzata fogja 
benyújtani az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
székhelytelepüléseként. 
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el a javasolt módosítással: 
 
Napirend:  
 
 
1.) A sáregresi Református Templom díszkivilágításával kapcsolatos szakvélemény 

megvitatása 
Elıadó: Kondor Norbert villamosmérnök 
 

2.) A Sáregresi Tagóvoda felújítására irányuló pályázat megvitatása 
              Elıadó: Tiringer Mária polgármester 
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3.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata 

Elıadó: dr. Kardos Tamás körjegyzı 
 

4.) A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 
rendelet-tervezet megvitatása  

Elıadó: Dr. Kardos Tamás körjegyzı 
 

5.) Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló rendelet-tervezet megvitatása 
Elıadó: dr. Kardos Tamás körjegyzı 
 

6.) Bejelentések 
Elıadó: Tiringer Mária polgármester 

 
 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) A SÁREGRESI REFORMÁTUS TEMPLOM DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁ VAL 
KAPCSOLATOS SZAKVÉLEMÉNY MEGVITATÁSA 
  (Elıadó: Kondor Norbert villamosmérnök) 
  (Szakvélemény a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester: Köszönti Kondor Norbertet a Református Egyházközség 
képviseletében. Megkéri, hogy ismertesse a református templom díszkivilágításával 
kapcsolatos tájékoztatót.   
 
Kondor Norbert:  Elmondja, hogy a sáregresi Református Templom díszkivilágítását illetıen 
(Sáregres, Kálvin tér 1. található beton oszlopra szerelt lámpa) felvette a kapcsolatot Schmidt 
János E-on területgazdával. Schmidt János kiszámolta a lámpa fogyasztását. Az elmúlt 
hónapokban felvetıdött, hogy megemelkedett az önkormányzat közvilágítási számláinak 
összege. A szakvélemény alapján a reflektor mőködése nem okozhatta a több 10.000,- ft-os 
fogyasztás növekedést. Elmondja, hogy a lámpának 4 órát kellene világítania. Az 
áramkimaradás miatt a lámpa többször újra bekapcsolt a februári hónapban. Schmidt János Úr 
idıkapcsolót fog ajándékozni a falunak. Az idıkapcsolóval határozott idıtartamra lép 
mőködésbe a díszkivilágítás, és az áramkimaradásra nem lesz „érzékeny”.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Megköszöni Kondor Norbert tájékoztatását. Elmondja, hogy 
az elmúlt hónapokban (decembertıl) jelentısen megemelkedett az önkormányzat 
közvilágítási számlája. Az eltérés miatt fel fogja venni a szolgáltatóval a kapcsolatot. Sajnos 
ez egy kellemetlen helyzet az önkormányzat részére is és az egyház részére is.  
Tájékoztatja a képviselıket, hogy Polgár Tibor lelkipásztorral megbeszélték, hogy a 
szükséges vizsgálat idejére, 2 hónapig a díszkivilágítást lekapcsolják. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy a Lelkész Úr azt mondta, hogy lesz egy óra 
felszerelve. A településen azt hallotta, hogy a képviselı-testület kapcsoltatta le a világítást. 
 
Kondor Norbert:  Elmondja, hogy egy fogyasztóóra körülbelül 80.000,- Ft –ba kerül. 
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Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a díszkivilágítás megvalósításához pozitívan 
állt hozzá az egyház és a képviselı-testület is. A lakosság megjegyzésével kapcsolatban nincs 
mit tenni. A tény az, hogy az áramfogyasztás megemelkedett. 
 
Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs: Elmondja, hogy az önkormányzat a tavalyi évnél 
kedvezıbb díjtételekkel kötött szerzıdést az E.ON-nal, így most a fogyasztásnak kevesebbnek 
kellene lennie. 
 
Kasza József képviselı: Kérdezi Kondor Norbertet, hogy az idıkapcsolót mikor fogják 
megkapni? 
 
Kondor Norbert:  Elmondja, hogy az idıkapcsoló megvan, már csak el kell érte menni. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Felveti, hogy a szakvélemény 10 órára van kikalkulálva. 
 
Kondor Norbert:  Elmondja, hogy a lámpa télen többet világít, márciustól 2 órával 
kevesebbet világított. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, fel fogja venni a szolgáltatóval a kapcsolatot, hogy 
tételesen ellenırizzék le az áramfogyasztást. 
 
Kondor Norbert:  Kérdezi, hogy a közvilágításnak hol vannak a mérı szekrényei. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy az Ady és a Petıfi utcában. Tételes eltérés a 
Petıfi utcában van.  
 
Kasza József képviselı: Elmondja, 1 hónapot javasol a 2 hónap helyett, addig legyen csak a 
világítás lekapcsolva. 
 
Kondor Norbert:  Kérdezi, mikor van az elszámolás? 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy április 15 és május 10 között.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy az nem jelenik meg a mérıszekrényben, ha 
valaki illegálisan használja az áramot. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a falu alsó részénél a Petıfi utcai mérı 
szekrénynél van az eltérés. A 2011. évi költségvetésbe nem lett az ilyen mértékő áramdíj 
emelkedés belekalkulálva. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy energiatakarékos égıt nem lehetne egy 
reflektorba beleépíteni. 
 
Kondor Norbert:  Elmondja, hogy a jelenlegi égı már energiatakarékos. A lámpa annyit 
fogyaszt, mint két közvilágítási lámpa. 
 
Tiringer Mária polgármester: Javasolja, hogy a tételes kigyőjtést követıen vizsgálja meg a 
kimutatást Kondor Norbert is. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek. 
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Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Tiringer Mária polgármester megköszöni Kondor Norbertnek a részvételt, Kondor Norbert 
elhagyja az ülés helyszínét.    
 
 

2.) A SÁREGRESI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT  
MEGVITATÁSA  

                         (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja a 
képviselıknek kiküldött költségvetést módosította a tervezı cég, így a beruházási összeg 
bruttó 24.000.000.- Ft. A fa nyílászáró helyett, mőanyag nyílászárók beépítésével számoltak, 
ezért az eredetileg tervezett összeg 1.093.457,- Ft-tal csökkenne. A hıszigetelés 509.445,- Ft-
tal kevesebbe kerülne, tekintettel arra, hogy vékonyabb szigetelı réteggel (födém esetén) is 
meg lehetne oldani a szükséges munkálatokat. míg a főtéskorszerősítés 371.620,- Ft-tal lenne 
több, az átszámolt gépészeti kalkulációk alapján.  
Az önkormányzatnak 10% önerıt kell biztosítania. A pályázatot Alap Község Önkormányzata 
nyújtja be tekintettel arra, hogy az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás székhely települése Alap. 
A pályázat során csak az építkezési beruházás számolható el. Az engedélyezési terv  
362.500,- Ft, a kiviteli terv Köt (stat+vill) 162.500,- Ft, a kiviteli terv.ajl gépész 87.500,- Ft, 
közbeszerzés 250.000,- Ft, mőszaki ellenırzés 625.000,- Ft, elıkészítés 437.500,- Ft, összesen 
1.925.000,- Ft. z önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani az 1.925.000,- Ft-ot, 
valamint a saját erıt, 2.400.000,- Ft-ot.  
A fenti adatok tervezetek, határozni kell arról, hogy az önkormányzat a megjelölt összegeket 
saját erıként tudja-e biztosítani. A pályázatban szerepel a tetıépítés, nyílászárók cseréje, 
mosdó felújítása, homlokzati és födém hıszigetelése, főtés korszerősítése. A társulás óvodái 
közül Alap és Sáregres pályázik, összesen 30.000.000,- Ft –ot támogatást igényelt a két 
település. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja, hogy ne minden felújításra adja be az önkormányzat a 
pályázatot, akkor nem biztos, hogy az önkormányzat a magas tetıre kapja meg a pályázati 
összeget. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a sáregresi óvodánál a tetı felújítása, építése 
a legfontosabb. Amennyiben az önkormányzat nem a teljes a támogatási összeget kapja meg, 
el kell dönteni, hogy a beruházás során mit kíván megvalósítani az önkormányzat.  
Amennyiben nem nyer a pályázat, akkor is kell fizetni a pályázatírás és az egyéb szolgáltatás  
(tervezés) költségét, 437.500,- Ft-ot a mellékelt vállalkozási szerzıdés alapján. A pályázattal 
Kállai Éva pályázatíró foglalkozik. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, engedélyek nem kellenek-e. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, engedélyek még nem kell csatolni a pályázati 
adatlaphoz. A pályázat kedvezı elbírálást követıen kell elkezdeni az engedélyeztetési 
eljárásokat. A pályázat benyújtási határideje április 1-ig. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Elmondja, hogy amennyiben a pályázatban megjelölt beruházás 
sikerül, akkor az óvodára 20 évig nem kell költeni. 
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Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy az önkormányzat tudja-e biztosítani az önerıt. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy amikor felvetıdött az óvoda tetı 
felújításának szükségessége, akkor már 1.300.000,- Ft lett volna szigetelés, és egyéb 
költségek nélkül. Amennyiben az önkormányzat megvalósítja a pályázatot, akkor teljes 
mértékben fel lehet újítani az Óvodát, melyhez 4.425.000,- Ft saját erıt kell biztosítani. 
Elmondja, februárban a költségvetés tárgyalásakor a Képviselı-testület elıtt ismertté vált, 
hogy az önkormányzat 12.354.000,- Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben a 
megismert feltételekkel vállalja az önkormányzat a beruházás megvalósítását, a 2011. évi 
költségvetés módosítsa szükséges a kiküldött rendelet-tervezet alapján.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy amennyiben lesz más pályázati kiírás, akkor az 
önkormányzat tudja-e biztosítani a szükséges önerıket. 
 
Tiringer Mária polgármester: Gulyás Tibor alpolgármester kérdésére válaszolva 
elmondja,hogy a ravatalozó felújítására, illetve a csapadékvíz elvezetésre már terveztek 
önerıt a költségvetésben. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja, hogy az óvoda felújítás teljes körő legyen.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Egyet ért Tomasek Tamás képviselı javaslatával. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a pályázat értelmében 30% elıleg hívható le. 
A kivitelezıvel megkötött szerzıdés megküldését követıen pedig, 10 napon belül utalják a 
fennmaradó támogatási összeget.  A pályázatot elbírálási határideje 30 nap. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy amennyiben elkezdıdnének a munkálatok, az 
óvoda mőködése megoldott lesz –e. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, a beruházás befejezéséig az általános iskola 
épülete rendelkezésre áll az óvodások fogadására. Kérdezi, hogy van-e további kérdése  a 
képviselıknek. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak a 2011. évi költségvetés módosításáról. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további 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 Képviselı-testületének 
 

5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 12.) rendelet módosításáról 
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Sáregres Tagóvoda felújítására irányuló 
pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot.    
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatokat hozta: 
 
 

25/2011. ( III.29.) számú határozat 
 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerint 
meghirdetett felhívásra Sáregres településen óvodai nevelés feladatokat ellátó intézmény 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) 21.600.000 
forint támogatási igény megjelölésével. 
 

I.                   Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a 
pályázat keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 24.000.000 
forint összegben vállalja, melyhez szükséges önerıt, 4.325.000 forintot az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére 
biztosítja. 

 
II.                Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a 

támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a feladatellátási helyet 
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.  

 
III.             A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község 

Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint Alap-
Alsószentiván- Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
gesztortelepülése nyújtja be.  
A pályázat Sáregres településen az óvodai nevelés biztosításának helyet adó  
épület – 7014 Sáregres, Kossuth utca 12. – infrastrukturális fejlesztésére 
irányul.  

 
A Képviselı-testület felhatalmazza Tiringer Mária polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Alap Község 
Önkormányzata részére adja meg. 
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Sáregres Tagóvoda felújítására irányuló 
pályázat elıkészítı munkálataira vonatkozó vállalkozási szerzıdés tervezetet.    
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

26/2011. ( III.29.) számú határozat 
 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Sáregresi Tagóvoda felújítására 
irányuló pályázat elkészítésére, illetve elıkészítı munkálataira vonatkozó megbízási 
szerzıdés tervezetet megismerte, megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselı-testület megbízza a Ro&Ro Mérnökiroda Kft. vállalkozást 
(8000. Székesfehérvár, Had u. 1-3.; adószám: 12599710-3-07; képviseli: Kállai Éva) a 
Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) infrastrukturális fejlesztésére, 
felújítására  irányuló pályázat elkészítésével, és elıkészítésével bruttó 437.500,- Ft vállalási 
díjért a mellékelt megbízási szerzıdés szerint.    
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 
 
3.) A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA 
                        (Elıadó: Dr. Kardos Tamás körjegyzı) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a jelenlegi jogszabályoknak megfelelıen került elıterjesztésre a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat. Tekintettel arra, hogy több helyen kellett volna módosítani a hatályos Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatot, indokolttá vált egy új rendelet-tervezet elkészítése.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, az Szervezeti és Mőködési Szabályzat teljes 
mértékben leszabályozza a Képviselı-testületet mőködését és munkáját. A rendelet-tervezetet 
a képviselık megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.  

 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, minden képviselı kap egy példányt az aláírt 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatból. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Felveti, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ értelmében 
hangfelvételt kell készíteni a testületi üléseken elhangzottakról. A rendelet-tervezetbe nem 
került beépítésre ez a szabályozás. Természetesen, amennyiben szükségesnek tartják, a 
rendelet-tervezet módosítható e tekintetben. Kérdezi, hogy szükségesnek tartják-e képviselık 
hangfelvétel készítését. Javasolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelıen legyenek 
jegyzıkönyv hitelesítık. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy a hangfelvétel igénye településenként eltérı. 
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Bandi Istvánné képviselı: Megítélése szerint nem szükséges a hangfelvétel, a két 
jegyzıkönyv hitelesítı aláírása megfelelı. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy van-e további kérdése 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: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
4.) A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
FORMÁK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET MEGVITA TÁSA  
  (Elıadó: Dr. Kardos Tamás körjegyzı) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a képviselı-testület már több alkalommal felvetette a kamatmentes kölcsön 
biztosításának  indokoltságát. A képviselık kérésére a kamatmentes kölcsön biztosítása a 
rendelet-tervezetben nem szerepel. 
 
Tiringer Mária polgármester: Javasolja, hogy a polgármester az átmeneti segély 
megállapításáról a korábbi 100.000,- Ft-os összeghatár helyett, maximum 5.000,- Ft –ig 
dönthessen. Megítélése szerint, ha valaki a községben olyan élethelyzetbe kerül, akkor 
biztosan rendkívüli testületi ülést kell összehívni. A házi segítségnyújtás, az étkeztetés, illetve 
a jelzırendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a térítési díjak a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által megadott adatok alapján kerültek a rendelet-
tervezetbe beépítésre. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény 
szabályozza a normatív támogatási formákat. A méltányosságból adható támogatásokat a 
Képviselı-testület szabályozza helyi rendeletben. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy az átmeneti segély esetében a rendelet-
tervezetben szereplı összegek megfelelnek-e a képviselıknek. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy megítélése szerint a rendkívüli élethelyzet esetén a 
maximum 20.000,- Ft átmeneti segély megfelel. 
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Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a maxumum10.000,- Ft átmeneti segély is 
maradhat-e rendelet-tervezetben. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy megítélése szerint a rendkívüli élethelyzet esetén 
a maximum 20.000,- Ft átmeneti segély megfelel. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a polgármester saját hatáskörében állapítson-e 
meg átmeneti segélyt.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint legyen a polgármester 
hatáskörében is átmeneti segély megállapítás, javasolja az a maximum 5.000,- Ft-ot. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése, eltérı 
javaslata. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a javasolt 
módosítással.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

7/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól  
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
 
 

4.) AZ EGYES ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSOK DÍJÁRÓL SZÓLÓ 
RENDELET-TERVEZET MEGVITATÁSA 

(Elıadó: dr. Kardos Tamás körjegyzı) 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy mint anyakönyvvezetı, nem tett soha 
különbséget abban, hogy az esküvı az Önkormányzat épületében volt, vagy nem. Nem 
gondolja, hogy az esküvıi ceremóniáért pénzt kellene kérni. Az anyakönyvvezetıt az esküvıt 
követıen szabadság illette meg. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a szabadság 
biztosítása helyett az anyakönyvvezetı munkájának díját forintban kell meghatározni. 
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 



 10

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: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
 

az egyes anyakönyvi eljárások díjáról  
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
 
 

3.) BEJELENTÉSEK 
 

a) Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. üzletrész adás vétel 
megvitatása 
 (Elıadó Tiringer Mária polgármester) 
(Megkeresés a jegyzıkönyvhöz csatolva)  

 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztést a képviselık megkapták. 
Megítélése szerint nem javasolt, hogy az önkormányzat elıvásárlási jogával éljen  az Fejér 
Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. -ben lévı üzletrésze tekintetében. Kérdezi, hogy 
van-e kérdése a képviselıknek a megkereséssel kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

 
A képviselı-testület 5 nem, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

27/2011. ( III.29.) számú határozat 
 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.-ben lévı üzletrészének 
elidegenítésével kapcsolatos megkeresést megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:   
 
A képviselı-testület úgy határozott, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.-ben lévı üzletrészének 
elidegenítése kapcsán Sáregres Község Önkormányzata nem kíván élni elıvásárlási 
jogával. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Tiringer Mária polgármestert, hogy a döntésrıl 
Sárbogárd Város Polgármesterét értesítse. 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

b) A „Kisiskolák újraindítására” pályázati felhívás megvitatása 
                         (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti a pályázati felhívást. Elmondja, hogy az 1-4. 
osztályok újraindítása lenne reális Sáregresen. A jelenlegi statisztika szerint 27 fı 1-4. 
osztályos gyerek van a településen. Pályázat alapján az elnyert támogatás felhasználható 
eszközbeszerzésre, a pedagógus bérének biztosítására, iskolaépület felújítására. 
Az iskola újra indításához minimum 8 fı tekintetében szükséges szülıi nyilatkozat, miszerint 
a sáregresi iskolába íratnák gyermekeiket a sikeres pályázat esetén. Amennyiben a képviselı-
testület szeretne foglalkozni a pályázati felhívással, meg kell keresni az érintett szülıket a 
nyilatkozat-tételt illetıen. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a pályázati felhívással 
kapcsolatban. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy két-két osztály összevonásával történne-e az 
oktatás. 
 
Tiringer Mária polgármester: Tomasek Tamás képviselı kérdésére válaszolva elmondja, 
hogy igen, 2 osztály összevonásával, és minimum 2 pedagógus alkalmazásával kellene 
számolni. A pályázatot 2011. április 18-ig kell benyújtani.  
Elmondja, hogy a pályázat értelmében az igényelt támogatást a 2011/2012 tanév 
vonatkozásában biztosítja a minisztérium. A döntés során mérlegelni kell azt is, hogy az 5 
éves kötelezettségvállalást teljesíteni kell.  
Elmondja, ebben az esetben az a kérdés, hogy a szülı kiemeli-e a gyermekét a már 
megszokott környezetébıl. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, már volt néhány éve nyilatkozattétel. Akkor a szülık 
azt nyilatkozták, hogy nem íratják vissza a gyermeküket a sáregresi iskolába. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy azért került elıterjesztésre a pályázati kiírás, 
hogy a képviselık megismerjék a lehetıséget az iskola újra indítására vonatkozóan. Javasolja 
a szülık nyilatkoztatását a gyermekek helyi iskolába történı beíratását illetıen.  
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy megítélése szerint a 4.-3.-2. osztályos 
gyerekeket már nagy valószínőséggel nem íratják vissza a szülık. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a bejárós gyermekeknek az iskolabusszal 
történı bejárás biztosított, és elfogadott ez a megoldás. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Javasolja a testületnek, hogy az iskola újraindításával 
kapcsolatban nyilatkoztassák a szülıket. 
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Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek az 
elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a „Kisiskolák Újraindítása” pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozattételi javaslatot.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2011. ( III. 29.) számú határozat 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kisiskolák újraindítása” pályázati 
felhívást megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elıkészítéséhez 
szükségeses nyilatkozattételi eljárást (szülık nyilatkoztatása gyermekük helyi iskolába történı 
beíratását illetıen) lebonyolítsa.     

 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. április 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 18.30 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Gulyás Tibor 
alpolgármester 

Kasza József 
képviselı 

 


