
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-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 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 közterület használatáról szóló 17/2008. (XII.3) rendelet módosításának 
megvitatása  

Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı 
 
2.) Az önkormányzat gazdasági programjának megvitatása 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

3.) Az önkormányzat közbeszerzési tervének megvitatása   
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

4.) Bejelentések 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL 17/2008. (XII. 3.) R ENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGVITATÁSA  
  (Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztést a képviselık megkapták a 
napirendet illetıen. Megkéri dr. Kardos Tamás körjegyzıt, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy lakossági igényként fogalmazódott meg, 
hogy az önkormányzat a helyi boltok védelmében az alkalmi árusítás mintájára az 
esélyegyenlıség jegyében a mozgóboltoknak közterület bérleti díjat állapítson meg. Mindezek 
miatt Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról 
szóló 17/2008. (XII. 3.) rendeletében javasolja szabályozni a mozgóboltok közterület bérleti 
díját 2000 Ft/nap mértékben. A díj mértékét a képviselı-testület határozza meg, a javasolt 
díjtól el lehet térni. A mozgóboltosokra vonatkozó közterületi díj meghatározása során 
figyelembe kell venni, hogy arányosan kerüljön megállapításra a már szabályozott díjakhoz 
viszonyítva. Jelentısen több, vagy kevesebb közterület használati díj megállapítása nem 
lehetséges a mozgóboltosok tekintetében. Kérdezi a képviselıket, hogy van-e kérdés az 
elıterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint a napi 1.000 Ft közterületi 
díjat megfelelıbbnek tartja. 
 
Tomasek Tamás képviselı: Támogatja Gulyás Tibor alpolgármester javaslatát. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy van-e más, eltérı javaslat a képviselık 
részérıl. 
   
Az elıterjesztéssel kapcsolatban eltérı javaslat, 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 
 

9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 
 

a közterület használatáról szóló 17/2008. (XII. 3.) rendelet módosításáról 
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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2.) AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVITATÁSA 

                        (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a gazdasági program a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, vagy azt 
meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten 
meghatározza mindazon célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 
– a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó 
kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program 
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 
elısegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitőzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.  
A gazdasági programot a képviselı-testület az alakuló ülését követı hat hónapon belül 
fogadja el és minimálisan a választási ciklus idejére tervezi. Az elıterjesztést a képviselık 
megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.  
 
Kasza József képviselı: Érdeklıdik, hogy a tőzoltószertár felújítása milyen módon valósulna 
meg. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kasza József képviselı kérdésére válaszolva elmondja, hogy 
megítélése szerint a falumegújításra, illetve faluközpont kialakítására irányuló pályázat 
keretében kellene megvalósítani az épület felújítását. Kérdezi, hogy van-e további kérdése  a 
képviselıknek. 
 
A napirenddel kapcsolatban további 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 Önkormányzata Képviselı-testületének 
32/2011. ( IV.27.) számú határozat 

 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2011-2014. évekre 
szóló gazdasági programját megtárgyalta és elfogadja. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a programban foglalt célkitőzések megvalósításáról az 
érintettek bevonásával gondoskodjon, és a végrehajtás alakulásáról évente tájékoztassa a 
Képviselı-testületet. 

 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
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3.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MEGVITAT ÁSA  
                        (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, 
lehetıség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni 
az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv nyilvános, évközben 
módosítható.  A jogszabály értelmében az önkormányzat közbeszerzési terve elkészült, 
melyet  a képviselık megkaptak. Sáregres tekintetében az óvoda felújítással kapcsolatos 
beruházás került feltüntetésre a közbeszerzési eljárás vonatkozásában. Év közben a 
közbeszerezési terv módosítható. 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: 
 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
33/2011. ( IV.27.) számú határozata 

 
  
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervét  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervét a 
Közbeszerzési Tanács részére küldje meg.  

 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. május 31. 
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3.) BEJELENTÉSEK 
 

a) Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása    
 (Elıadó Tiringer Mária polgármester) 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)  

 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Alap Község Önkormányzata megküldte 
véleményezésre az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, az elıterjesztést a 
képviselık megkapták. 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: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
34/2011. ( IV.27.) számú határozata 

 
 
  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván-
Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.  
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl alábbi 
tartalom szerint egyetértı véleményét nyilvánítja: 
 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi 

költségvetésének teljesítését 178.896.000 forint bevételi és 170.927.000 forint 
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja. 
I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek teljesítése 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Intézményi mőködési bevételek:    17.858.000 forint 
Normatív állami hozzájárulás:     54.414.000 forint, 
Központosított elıirányzat:    15.510.000 forint, 
Költségvetési visszatérülések (normatíva)    1.324.000 forint, 
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele  20.161.000 forint, 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Cece pály.önr.)      999.000 forint, 
Támogatás értékő mőködési bevételek 
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):  68.630.000 forint. 

I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak teljesítése 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Személyi juttatások:      77.679.000 forint, 
Munkaadókat terhelı járulékok:     18.884.000 forint, 
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Dologi és folyó kiadások:     50.495.000 forint, 
Támogatás értékő mőködési kiadás 
(társulás 2009. évi maradványrendezése)   12.436.000 forint,  
Szociális juttatások (iskolatej vásárlása Vajta)          81.000 forint, 
Felhalmozási kiadások 
a) Cecei Óvoda felújítása pályázati forrásból  9.992.000 forint, 
b) Informatikai eszközök beszerzése pályázatból    970.000 forint, 
c) Alapi Óvoda konyhai eszközök beszerzése     390.000 forint. 

I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése bevételének és 
kiadásának teljesítése településenként:   
 

 Önkormányzat         Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése         teljesítése   teljesítése 
 

Alap    59.766.000   59.766.000           0      
Cece    69.484.000  61.023.000        8.461.000  
Vajta    19.599.000  20.050.000          -451.000 
Sáregres   18.536.000  17.795.000           741.000 
Alsószentiván   11.511.000  12.293.000          -782.000 
 
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés 
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a társult települések 
önkormányzataival pénzügyileg rendezi.    
 

II.  Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak 2010. évben felhalmozási kiadása 
egyrészt pályázati támogatások felhasználásából, másrészt Alap Önkormányzata 
saját konyhájának eszközbeszerzésére irányuló teljesítésébıl keletkezett.  

 
III.  Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál 2010. évben mőködési célú, valamint 

felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulásnak adósságállománya nem keletkezett sem lejárat, sem eszközök, sem 
bel- és külföldi hitelezık tekintetében.  

 
IV.  Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évben európai uniós támogatással 

megvalósuló a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív 
intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert „Felkészítés a 
kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselı TÁMOP 3.1.4-08/2-
2008-153 azonosító számú projekt megvalósításában vett részt. 

 
 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 



 7 

 
b) A Sáregresért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének megvitatása 

(Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a Sáregresért Közhasznú Egyesület 
támogatási kérelemmel kereste meg az önkormányzatot. A 2011. évi költségvetésben 
tervezésre került a civil szervezet számára vissza nem térítendı támogatás biztosítása. 
Javasolja, hogy a kérelmezı részére a már korábban javasolt bruttó 50.000,- Ft kerüljön 
megállapításra. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a kérelemmel kapcsolatban. 
 
 
A kérelemmel kapcsolatban további 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 Önkormányzata Képviselı-testületének 
35/2011. (IV. 27.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a Sáregresért 
Közhasznú Egyesület részére (Sáregres, Kossuth utca 8.) bruttó 50.000,- Ft vissza nem 
térítendı támogatást biztosít mőködési célra a 2010. évi pénzmaradvány terhére. 
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.    
 

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

 
 
 
c) Tájékoztatás a MÁV Zrt-vel történt egyeztetésrıl a sáregresi vasútállomás 

vonatkozásában 
(Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 

   (Határozati javaslat a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a képviselıket, hogy a lakossági igények 
figyelembevételével indokolt lenne a sáregresi vasútállomás épületének karbantartása, illetve 
környezetének szépítése, parkosítása. Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan a MÁV Zrt. 
tulajdonát képezi, kéri a képviselı – testület felhatalmazását, hogy az önkormányzat 
képviseletében eljárhasson a szükséges intézkedések során, és a vállalkozási szerzıdést 
aláírja.  Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további 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 Önkormányzata Képviselı-testületének 
36/2011. (IV. 27.) számú határozata 

 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete felhatalmazza Tiringer Mária 
polgármestert, hogy a sáregresi vasútállomás épületének karbantartása, illetve az ingatlan 
parkosítása eljárás lefolytatása során a szükséges intézkedést megtegye, és a vállalkozási 
szerzıdést aláírja.  
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos 
 
 
 
 

d) Zsíros - Simon Mária kulturális program ajánlatának megvitatása 
(Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 

  (Megkeresés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy Zsíros – Simon Mária költı, író egy irodalmi 
program ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. A levelet a képviselık megkapták. 
Megítélése szerint hasznos program lehetne a gyermekek számára a megismert ajánlat. 
Esetleg civil szervezetekkel közösen lehetne finanszírozni az elıadás díját. Kérdezi, hogy 
van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az ajánlattal kapcsolatban. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy akkor lenne értelme a rendezvénynek, ha az 
önkormányzat a program sorozatot rendelné meg. A háromszor 40.000,- Ft-ot viszont soknak 
tartja. Javasolja, hogy ezt az összeget más jellegő gyermekprogramokra fordítsák. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e más javaslat.   
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, eltérı javaslat nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel Zsíros – Simon Mária ajánlatának 
elutasítását.    
 
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
37/2011. (IV. 27.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Zsíros – Simon Mária író, költı és 
elıadómővész program ajánlatát megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselı-testület nem kívánja támogatni a megismert program ajánlatot. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.  
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. május 15. 

 
 
 
e) Energetikai vizsgálatra vonatkozó megbízási szerzıdés tervezet megvitatása 

(Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Szerzıdés tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy  a Get-Energy Kft. megkereste az 
önkormányzatot a közintézmények átfogó energetikai vizsgálatának lehetıségével 
kapcsolatban. A szerzıdés tervezet értelmében két évre kiterjedı közüzemi auditot  
(áram-, és gáz szolgáltatás) folytatna le a szolgáltató cég a közüzemi számlák tekintetében. 
Amennyiben nem találnak eltérést a számlázással kapcsolatban, nem kérnek megbízási díjat. 
Abban az esetben, ha a szolgáltatóktól pénz illeti meg az önkormányzatot a nem megfelelı 
számlázásból adódóan, a felderített különbözet fele a Get-Energy Kft. megbízási díja. A 
szerzıdés tervezetben foglaltak alapján, javasolja megkötni a megbízási szerzıdést az 
önkormányzat energetikai auditjára vonatkozóan. Kérdezi, hogy van-e kérdése a 
képviselıknek a szerzıdés tervezettel kapcsolatban. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Támogatja a javaslatot.    
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdés.   
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, eltérı javaslat nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a megbízási szerzıdés elfogadását.    
 
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
38/2011. (IV. 27.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az önkormányzat közüzemi auditjára 
vonatkozó energia menedzsment megbízási szerzıdés tervezetet megismerte, megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselı-testület megbízza a Get-Energy Kft-t ((1023. Budapest, Árpád fejedelem útja 31.; 
adószám: 11739827-2-41; képviseli: Kotulyák Tamás) a mellékelt megbízási szerzıdés 
értelmében Sáregres Község Önkormányzata közüzemi auditjának lefolytatásával. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést aláírja. 
 

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

 
 
 
 
f) Haszonbérleti szerzıdés módosításának megvitatása 

            (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
 (Ajánlat, határozati javaslat és bérleti szerzıdés tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy Kasza József Sáregres, Zrínyi utca 36. szám 
alatti lakos ajánlatot nyújtott be az önkormányzat  tulajdonában lévı Sáregres 05/2 és  
07 hrsz ú, legelı mővelési ágú összesen 9,3809 ha területbıl 12.000  m2 nagyságú ingatlan 
haszonbérletére, változatlan feltételekkel a jelenlegi bérleti szerzıdés vonatkozásában. 
Hivatalos eljárás lefolytatása tette szükségessé az új haszonbérlet megkötését. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy a körzeti földhivatalnál történı eljáráshoz 2011. évi 
keltezéső szerzıdés szükséges. Az elmondottak miatt tette meg ajánlatát a haszonbérletre.   
  
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek 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, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
39/2011. (IV. 27.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Kasza József Sáregres, Zrínyi utca 36. 
szám alatti lakos kaszáló haszonbérletre irányuló ajánlatát megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
A Képviselı-testület bérbe kívánja adni Kasza Józsefnek az önkormányzat  tulajdonában lévı 
Sáregres 05/2 és 07 hrsz-ú, legelı mővelési ágú összesen 9,3809 ha területbıl  
12.000  m2 nagyságú ingatlant az ajánlat szerint. 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelmezı volt a korábbi  bérlı, így elıbérleti joggal rendelkezik, az 
ajánlattétel kifüggesztése nem szükséges.  
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Cecei Általános Iskola 
igazgató helyettese, Szabóné Várady Katalin megkereste telefonon a közeledı pedagógus nap 
kapcsán, és arról érdeklıdött, hogy a tavalyi évhez hasonlóan köszönthetné-e együtt Cece, 
Vajta és Sáregres egy közös rendezvényen a pedagógusokat. Tekintettel arra, hogy 
intézményfenntartó társulás áll fenn a települések között, szép gesztusnak tartja a 
pedagógusok ilyen módon történı köszöntését.  Kérdezi, hogy van-e eltérı javaslat. 
 
 
Bandi Istvánné képviselı: Támogatja Szabóné Várady Katalin javaslatát. 
 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselıket, hogy az IKSZT pályázattal 
kapcsolatban a támogatásról történı lemondó nyilatkozat elküldése megtörtént, és 
megérkezett a határozat a lemondó nyilatkozat elfogadásáról. Ezzel az eljárás lezárult. 
Tájékoztatja továbbá a képviselıket, hogy megkereste Varga József Sáregres, Ady Endre  
utca 3. szám alatti lakost az Erkel Ferenc utca egyik beláthatatlan útszakaszának biztosítása 
miatt. Az ingatlan tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy az érintett útszakasz mentén kb. 10 
méter hosszúságban a kerítése mellett az önkormányzat dolgozói eltávolítsák a látási 
feltételeket zavaró cserjéket, bokrokat. Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése, 
hozzászólása.  
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A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester 
a testületi ülést 16.15 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Gulyás Tibor 
alpolgármester 

Tomasek Tamás 
képviselı 

 


