
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 7-én 
15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott  rendkívüli  ülésérıl.  
 
 
Jelen vannak:  

Tiringer Mária polgármester 
Gulyás Tibor alpolgármester 
Bandi Istvánné képviselı 
Kasza József képviselı 
   

Megjelent meghívott: 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı 
 

 
Távol maradt: 
  

Tomasek Tamás képviselı 
 
   
Tiringer Mária polgármester:  Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı közül 4 jelen van, így az ülés 
határozatképes, és azt megnyitja.  
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Kasza József és Bandi Istvánné képviselıket.  
 
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv 
hitelesítıinek 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  
Kasza József és Bandi Istvánné képviselıket megválasztotta. 
 
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A képviselı-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend:  
 
 

1.)  A Sárréti Vízi Társulat fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó hozzájárulás, 
támogatás megvitatása 

Elıadó: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1.) A SÁRRÉTI VÍZI TÁRSULAT FENNTARTÁSÁRA, ÜZEMELTE TÉSÉRE 
VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÁS,  TÁMOGATÁS MEGVITATÁSA 

(Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
                       (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a közmunka pályázathoz szükséges önerıt a Sárréti Vízi Társulat fizetné ki. A 
társulatnak összesen 3 dolgozója van. Az önkormányzatok vagy kifizetik a rájuk esı összeget, 
vagy a Társulat tovább nem tud mőködni. Az önkormányzati hozzájárulásokból a Sárréti Vízi 
Társulat a kiadásait fedezné. Sáregres községnek 900.000,- Ft összeget kellene biztosítani. 
Elmondja, hogy az elızı Sárréti Vízi Társulat ülésén az önkormányzatok képviselıi 
(polgármester) felvetették, hogy a kiadási összeg a 2011. évi költségvetésbe nincs betervezve.  
Amely önkormányzatok a jelenleg tárgyalt napirendi pontot már tárgyalták, arra a döntésre 
jutottak, hogy a Sárréti Vízi Társulat kérését nem kívánják teljesíteni. Az önkormányzatok a 
kéréstıl elzárkóztak. 
Elmondja, hogy minden érintett önkormányzattól szükséges a Társulat felé határozatot hozni, 
hogy a hozzájárulást biztosítják-e. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy nem támogatja a Társulat javaslatát. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy amennyiben a Társulat mőködése kérdésessé 
válik a térség vagy másik vízi társulathoz fog tartozni, vagy a Vízügyi Igazgatóság látja el a 
feladatot. A Sárréti Vízi Társulat csak akkor tudja a pályázatot megvalósítani, ha a társulat 
mőködik. Jelenleg mőködési problémákkal küzd. Kérdezi, hogy van-e kérdés az 
elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
A képviselı-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

30/2011. ( IV. 7.) számú határozat 
 
  
Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Sárréti Vízi Társulat 
(7000 Sárbogárd, Árpád út 108.) megkeresésének tartalmát az önkormányzatokkal a 
fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodások megkötése tárgyában.  
 
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Sáregres Község 
Önkormányzatát terhelı – jelenleg ismertté vált – önkormányzati hozzájárulásra, támogatásra 
vonatkozó összeget nem tervezett, annak forrását 900 ezer forint összegben vállalni nem 
tudja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatokkal a 
fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodás megkötésének további lehetıségeirıl, 
feltételeirıl folytasson egyeztetéseket.  
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 
 
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 16.00 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Kasza József 
képviselı 

Bandi Istvánné 
képviselı 

 
 
 


