
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 5-én 
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. 
 
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 önkormányzat 2010. évi költségvetésnek módosítása, továbbá az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása  

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

 
2.) Bejelentések 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA, TOVÁBBÁ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 

  (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
módosításáról a napirendet. Tájékoztatja a testületet, hogy az elıirányzat módosítások 
részletezését az elıterjesztés tartalmazza. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
kérdése a képviselıknek. 
 
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 
 

10/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló  
3/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti, az önkormányzat 2010. évi költségvetésnek 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a napirendet. Tájékoztatja a testületet, a 
beszámolóban feltüntetésre kerültek azok a szervek, akik az önkormányzattal együtt látják el a 
feladatokat, valamint feltüntetésre kerültek a hozzájárulásokkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek is. A beszámoló részletesen tartalmazza a 2010. évi bevételeket és kiadásokat. 
Elmondja, a helyi iparőzési adóval kapcsolatban több bevétel folyt be, mint a tervezett, az 
évközi jogszabály változás miatt.    
 
Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs: Elmondja, hogy az önkormányzat egy lakást és két 
ingatlant értékesített a 2010. évben. Az Alapi Önkormányzat 760.000,- Ft-ot fizetett vissza az 
önkormányzatnak, a körjegyzıség 260.000,- Ft-ot a 2009. évi zárszámadások elfogadását 
követıen. A véglegesen átvett pénzeszközök összege 1.867.000,- Ft. A Sárrét 
Közalapítványtól 450.000,- Ft támogatást kapott az önkormányzat a településszerkezeti terv 
módosítása kapcsán. 
 
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a beszámolóval 
kapcsolatban. 
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A beszámolóval 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 
41/2011. ( V. 5.) számú határozat 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.  
 
 
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet - tervezetet.    
 
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

11/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa 
összesen 12.354.000,- Ft. A képviselı-testületnek határoznia kell arról, hogy a forgópénzt 
milyen összegben fektesse be az önkormányzat. Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatárs 
tájékoztatása alapján maximum 12.000.000,- Ft meghatározása lenne javasolt. Ezt a döntést a 
vonatkozó jogszabályok teszik indokolttá. 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 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 
42/2011. ( V. 5.) számú határozat 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete úgy határozott, hogy  a 2011. évi 
szabad pénzeszközét maximum 12.000.000,- Ft összeg nagyságban tıkegarantált 
pénzeszközbe fekteti be. 
 
 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: folyamatos  
 
 
 
2.) BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetési beszámolója 

                                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
                  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy az önkormányzatnak véleményeznie kell az intézményi társulás által elkészített 2010. 
évi költségvetés módosítását és zárszámadását, tekintettel arra, hogy Sáregres társult 
önkormányzat a feladatellátást illetıen. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a 
költségvetési beszámolóval kapcsolatban.   
 
A beszámolóval 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 Önkormányzata Képviselı-testületének 

43/2011. (V.5.) számú határozat 
 

 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2010. évi költségvetése 
módosításáról és a 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet 
szerint elfogadásra javasolja Cece Nagyközség Önkormányzatának.  
 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség 
Polgármesterét értesítse.  
 

 
Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal  
 
 
 
  

b) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása  

                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, a 
módosításra szükség van az elnevezések, TEÁOR számok, intézményvezetık megbízási 
rendje, intézményfeladatok, társulásban dolgozók, valamint a gyermekjóléti szolgálat miatt. A 
gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban a térítési díjakat Cece Nagyközség Önkormányzata 
foglalja rendeletbe, ezen összegek alapján kell a társult településeknek is számolni. 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: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
44/2011. (V.5.) számú határozat 

 
 
 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására irányuló javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és azt az elıterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.  
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A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulási Tanács 
elnökét értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

c)  Tájékoztatás az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes 
programok támogatására irányuló pályázatról  

                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Pályázati felhívás a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 

 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a pályázatot. Elmondja, 
Kalló Mihályné elnök tájékoztatta a pályázati lehetıségrıl. A Sáregresért Közhasznú 
Egyesület civil szervezetként nyújthatna be pályázatot a településen önkéntesen elvégezhetı 
tevékenységhez szükséges anyagköltség biztosítására. 
Elmondja, hogy a támogatási összegbıl kopjafát lehetne készíttetni, valamint a Csók István 
Mővelıdési Ház udvarán található melléképület elbontását követıen egy kemencét lehetne 
építtetni. Az ingatlan térképmásolatán, az udvaron található mellékhelység nem szerepel, ezért 
nem kell bontási engedély a szükséges munkálatokhoz.  
Elmondja, hogy egyeztetett Elbert Tamás kemencekészítıvel, aki a falunak térítésmentesen 
készítene egy kemencét. A kemencéhez bontott tégla, üveg és faanyag szükséges. 
Festéket lehetne még igényelni, melybıl a mővelıdési ház kerítését, valamint a kutakat 
lehetne lefesteni. 
Az Egyesület maximum 450.000,- Ft-ra pályázhatna. Önrész biztosítása nem szükséges, de 
elınyt jelent. Megítélése szerint, 10 % önrész, 45.000,- Ft biztosítása kedvezıbb lehetne a 
pályázat elbírálása során. 
A pályázat elıre finanszírozott, 2011. június 4-12. között kell megvalósítani a pályázatban 
vállalt munkálatokat. A pályázat benyújtási határideje 2011. május 9. napja. 
Az önkormányzat részérıl tulajdonosi hozzájárulás szükséges, tekintettel arra, hogy 
önkormányzati tulajdonú területeket érintenek a felújítási munkák. 
Megítélése szerint, a pályázattal kapcsolatban a településnek veszteni valója nincs. A pályázat 
lényege, hogy civilek bevonásával, az önkéntesség jegyében valósuljanak meg a célkitőzések. 
Javasolja a Sáregresért Közhasznú Egyesület részére biztosítani támogatásként a 10%-os 
önerıt, azaz maximum bruttó 45.000,- Ft-ot. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Támogatja a javaslatot, nagyon pozitív kezdeményezésnek tartja a 
lehetıséget.   
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.   
 
 
A képviselı-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
45/2011. (V.5.) számú határozat 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az „Önkéntesek hete keretében 
megvalósuló önkéntes programok támogatására” irányuló pályázati felhívást megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 
A Képviselı-testület biztosít a Sáregresért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 
részére a fenti pályázat sikeres elbírálása esetén bruttó 45.000,- Ft támogatást, melyet az 
Egyesület önrészként használ fel a pályázat tekintetében.   
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az egyesület elnökét 
értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

d) Tóth Borbála támogatási kérelmének megvitatása 
                        (Elıadó: Tiringer Mária polgármester) 
   (Megkeresés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Tóth Borbála a 2007. évtıl a cecei laborból 
átjárt Sáregresre hogy a betegeknek helyben levehesse a laborvizsgálathoz szükséges vért. A 
megbízási szerzıdés a 2009. évben megszőnt. A kérelmezı szeretne egyszeri támogatást kérni 
a Cecére átjáró sáregresi betegek tekintetében az elmúlt két évben történt vérvételek 
vonatkozásában. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy már kevesen járnak Cecére laborba, mindenki 
Sárbogárdra jár. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy ismeretei szerint egy nap maximum 8 embert 
fogadnak Sáregresrıl a laborba. Sáregres is hozzátartozik a cecei beteg ellátási területhez. 
Nem tartja  indokoltnak a kérelemben leírt támogatás megállapítását. Javasolja a kérelem 
elutasítását. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek. 
 
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a támogatási kérelmet.   
 
 
A képviselı-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

46/2011. (V.5.) számú határozat 
 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Tóth Borbála Rétszilas, Fehérvári út 39. 
szám alatti lakos – Cece, Jókai utca 13. szám alatti Egészségházban alkalmazott  
laboráns - egyszeri támogatás megállapítására irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
A Képviselı-testület elutasítja Tóth Borbála kérelmét, tekintettel arra, hogy a sáregresi 
betegek az általa ellátandó körzethez tartoznak. A Képviselı – testület nem tartja indokoltnak 
külön megbízási díj megállapítását.  
 
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2011. május 31. 
 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Megye Nap  
2011. május 14-én kerül megrendezésre Fehérvárcsurgón. A szervezık megkeresésre a 
következı személyeket ajánlotta meghívni: Bandi Istvánné (csipke készítés és gyöngyfőzés ), 
Kakuk István (méz), Takács István (strucc szalámi), Tornócziné Bondor Csilla (Népdalkör). 
 
Elmondja, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatási rendszer jelentısen lekorlátozta a közterületek 
karbantartásával kapcsolatos feladatellátást.  
Két közterület esetén  - a Petıfi utcában található közkút környéke és a sportpálya – indokolt 
lenne a kaszálás lehetıségének biztosítása . A Petıfi utcai közkút környékét évek óta 
Borostyán László Sáregres, Kassai utca 8. szám alatti lakos kaszálta a széna ellenében. 
Javasolja, hogy a sportpálya tekintetében is hasonló módon járjon el az önkormányzat. 
Megítélése szerint Pogány László Sáregres, Zrínyi utca 44. szám alatti lakos és vállalkozó 
kaszálhatná a sportpálya területét.     
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy megítélése szerint ne legyen legelı a focipályából. 
Nem javasolja, hogy nagytraktorral történjen ott a kaszálás. Ha az önkormányzat nem tudja 
levágni, akkor felvállalja a pálya 3 hetenkénti karbantartását. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy akkor az egész területet levágja-e. 
 
Kasza József képviselı: Elmondja, hogy csak a focipálya területét.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a 04 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú útra 
évekkel ezelıtt Szabó József Sáregres, Széchenyi utca 24. szám alatti lakos egy karámot 
épített. Az érintett úton egészen a simontornyai közútig lehetne közlekedni.   
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy javasolja egy helyszíni szemlét követıen az út 
kimérését. 
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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 16.00 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 
                         Bandi Istvánné  

képviselı 
Kasza József 

képviselı 
 
 
 


