JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselő
Kasza József képviselő
Tomasek Tamás képviselő
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyző
Fáncsik Judit jegyzőkönyvvezető
Oláh Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Nagy Gabriella tagóvoda vezető
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő település képviselő közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás
képviselőt.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Gulyás Tibor alpolgármestert és Tomasek Tamás képviselőt megválasztotta.
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.) A Sáregresi Tagóvoda 2011/2012. nevelési évről szóló beszámolójának
megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) Mezőszilas – Sáregres Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése első félévi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló megvitatása, költségvetés
módosítására javaslat
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
3.) Tájékoztatás
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat

2

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
4.) Az önkormányzat 2012. évi első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megvitatása, költségvetés módosításra javaslat
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
5.) Tájékoztatás védőnői álláshellyel kapcsolatban
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
6.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra irányuló ajánlat megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A SÁREGRESI TAGÓVODA 2011/2012. NEVELÉSI
BESZÁMOLÓJÁNAK MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

ÉVRŐL

SZÓLÓ

Tiringer Mária polgármester: Köszönti a Nagy Gabriella tagóvoda vezetőt a Képviselőtestületi ülésen. Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Elmondja, hogy az
előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az
előterjesztéssel kapcsolatban. Felkéri Nagy Gabriella tagóvoda vezetőt, foglalja össze a
beszámolót.
Nagy Gabriella tagóvoda vezető: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megköszöni, hogy a
Képviselő-testület tagjai segítették az óvodás gyermekek rendezvényeit. Köszönetet mond, az
óvoda felújítása kapcsán.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi Nagy Gabriella tagóvoda vezetőtől, hogy milyen
tapasztalatai vannak a családlátogatással kapcsolatban.
Nagy Gabriella tagóvoda vezető: Elmondja, hogy 3 év alatt minimum egy alkalommal
lehetőség szerint meglátogatják az intézménybe járó gyermekek családját. A szülő
értekezleten kihangsúlyozta, hogy családokat meghívás alapján látogatnak. Az év elején a
kiscsoportos óvodások családját személyesen látogatta meg. Hátrányos helyzetű gyerekek
látogatását a gyermekjóléti szolgálatot ellátó kolléganővel közösen látogatják.
Tiringer Mária polgármester: Felveti, hogy örömmel tapasztalta azt, hogy egyre több
gyermek vesz részt a közösségi rendezvényeken.
Nagy Gabriella tagóvoda vezető: Igen, a szülők segítőkészek ebben.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat, továbbra is az intézmény
segítségére lesz bármilyen vonatkozásban. Köszöni a rendezvényen való részvételt, és a
színvonalas műsorokat éven át. Köszönetet mond, az óvoda alkalmazottainak a
rugalmasságáért a felújítás kapcsán. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselőknek.
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A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
68/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Sáregresi Tagóvoda 2011. évi
nevelési évéről szóló beszámolót megismert, megtárgyalta, és az előterjesztés szerint
elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

2.) MEZŐSZILAS – SÁREGRES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE ELSŐ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLAT
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a
testületet, hogy az előirányzat módosítások részletezését az előterjesztés tartalmazza.
A Körjegyzőség teljesített bevételi főösszege 19.751.000,- Ft, az összeg 45,8%-át a
különböző jogcímeken kapott támogatás képezi, melyet a normatív állami támogatás és a két
társult önkormányzat közösen finanszíroz. A kiadások 45%-át a dolgozók bér és járulék
kifizetése, valamint a dologi kiadások teljesítése adja. A Körjegyzőség 2012. évi I. félévi
költségvetésnek időarányos teljesítése rendben megtörtént. Kérdezi, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek.
A költségvetés előirányzat módosítással, valamint a beszámolóval kapcsolatban további
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzatának
69/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete Mezőszilas – Sáregres Községek
Körjegyzősége
2012. évi I. féléves költségvetéséről szóló beszámolót megismert,
megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

3.)
TÁJÉKOZTATÁS
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELSŐ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatja a testületet, hogy az
előirányzat módosítások részletezését az előterjesztés tartalmazza. Kérdezi, hogy van-e
kérdése a képviselőknek.
A költségvetés előirányzat módosítással, valamint a beszámolóval kapcsolatban további
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
70/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete Alap – Alsószentiván – Cece – Vajta –
Sáregres Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése első félévi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót megismert, megtárgyalta, és az előterjesztés
szerint elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal
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4.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ELSŐ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSRA
JAVASLAT
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a
testületet, hogy az előirányzat módosítások részletezését az előterjesztés tartalmazza.
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek. Javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 27.) rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti, az önkormányzat 2012. évi I. féléves
költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a napirendet. Tájékoztatja a
testületet, a beszámolóban feltüntetésre kerültek azok a szervek, akik az önkormányzattal
együtt látnak el a feladatokat, valamint feltüntetésre kerültek a hozzájárulásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségek is. A beszámoló részletesen tartalmazza a 2012. évi I. féléves
bevételeket és kiadásokat.
Az önkormányzat bevételei közül kiemelkednek a saját működési bevételei, a központosított
előirányzat, személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a saját bevételek.
Központosított előirányzatok közé sorolható a nyári gyermekétkeztetés, valamint a
munkabérek. Működési és felhalmozási támogatásértékű bevételek összesen 12.385.000,- Ft,
ebből 10.618.000,- Ft a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ START
munkaprogram keretében a munkabérek, járulékok eszközbeszerzések támogatását
tartalmazza.
Az önkormányzat főbb kiadásai közé sorolható a személyi juttatások, a működési célú
támogatások (Alap Község Önkormányzat óvodai neveléséhez kapcsolódóan, Körjegyzőség
működéséhez, Központi orvosi ügyelet ellátásához, Pedagógiai szakszolgálat működéséhez).
Sáregres Község Önkormányzat döntése alapján támogatásban részesültek az egyházak és a
civil szervezetek. Az önkormányzat 75.000,- Ft társulási hozzájárulást fizet a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társaság részére. A helyi szociális rendelet értelmében az
önkormányzat a rászorultaknak összesen 147.000,- Ft-ot fizetett ki. Bursa Hungarica
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Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat támogatása 70.000,- Ft. Az önkormányzat
költségvetése az első félévben időarányosan alakult. Kérdezi, hogy van-e kérdése a
képviselőknek a beszámolóval kapcsolatban.
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
71/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat 2012. évi I. féléves
költségvetéséről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, és az előterjesztés szerint
elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

5.) TÁJÉKOZTATÁS VÉDŐNŐI ÁLLÁSHELLYEL KAPCSOLATBAN
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, Szegleti Éva védőnő jogviszonya megszűnt.
Sáregresen jelenleg helyettes védőnő látja el a feladatokat. Cece Nagyközség Önkormányzata
a pályázatot meghirdette. A pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek
véleményezési joga lesz. Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselőknek az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület az
elmondottakat tudomásul veszi.

6.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOKRA IRÁNYULÓ AJÁNLAT
MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, hogy Nagy Sándor, Sáregres Egresi malom
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0182/2 hrsz-ú lakos ismét ajánlatot nyújtott be a Képviselő-testület felé, az Ökör-sziget és a
0190 hrsz-ú árokkal kapcsolatban. Elmondja, a térkép szerint az Ökör-szigetet közvetlenül
nem lehet önkormányzati úton megközelíteni, az utak Nagy Sándor tulajdonát képezik.
Kasza József képviselő: A 61-es számú főút felől, a Gátőrház mellett bevezető útról
megközelíthető.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, Nagy Sándor a Gátőrház melletti utat lezárta, ezzel
kapcsolatban, fel fogják venni az illetékes szervvel a kapcsolatot.
Kasza József képviselő: Megítélése szerint ezzel a napirenddel érdemben nem kellene
foglalkozni. A testület már egyszer elutasította az ajánlatot. Nem érti, hogy miért kellene
térképeket nézegetni. Javasolja az ajánlat elutasítását most is.
Gulyás Tibor alpolgármester: Egyetért Kasza József képviselővel.
Tiringer Mária polgármester: Kasza József képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy
minden napirenddel kell érdemben foglalkozni. A képviselők részére biztosított térképet
segítségként szánta, hogy vizuálisan is szemléltetni lehessen az ajánlatban szereplő
felvetéseket. Megítélése szerint az önkormányzat a felajánlott „marhavásártér” elnevezésű
ingatlant megfelelőbben tudná hasznosítani, mint az Ökörszigetet. Elmondja, hogy Kasza
József képviselő részéről elhangzott egy javaslat, felteszi szavazásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
72/2012. (IX.17.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Nagy Sándor Sáregres, Egresi malom
szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú, 0190 hrsz-ú és 0184/1 hrsz-ú ingatlanok vételére
irányuló javaslatát megismerte, megtárgyalta az alábbi döntést hozta.
A képviselő – testület nem értékesíti az önkormányzati tulajdonú 0190 és 0184/1 hrsz-ú
ingatlanokat.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. október 19.
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7.) BEJELENTÉSEK

A) TÁJÉKOZTATÁS SÁREGRES VASÚTÁLLOMÁS PERONMAGASÍTÁSA ÜGYÉBEN

(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, a MÁV Zrt. a következő időszakban
szeretné a peronokat megmagasítani. Az elmúlt évi közmeghallgatáson felvetődött a peron
magassága. Ezzel kapcsolatban megkereste a MÁV Zrt.-t, forráshiány miatt elutasították a
kérelmet. Elmondja, a MÁV Zrt. munkatársai a napokban. Sáregres vasútállomás
peronmagasítása ügyében tárgyalt. A munkálatok 3.000.000,- Ft-ba kerülnek. Elmondták,
hogy emberi és gépi erőre lenne szükségük, valamint hozzá tudna –e az önkormányzat a
költségvetésből a munkálatokhoz hozzájárulni. Jelenleg felmérést végeznek ezzel
kapcsolatban, nem kötelezettséget jelent. Kérdezi, hogy a Képviselő-testületnek van-e
kérdése, javaslata.
Elmondja, hogy megítélése szerint emberi erőforrást és gépmunkát lehetne biztosítani. Az
anyagi forrás biztosítása mérlegelendő. Kérdezi, hogy az önkormányzat nyilatkozzon –e a
megkeresés kapcsán.
Kasza József képviselő: Elmondja, hogy a gépbérlet szerinte magas összegű lenne.
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint az önkormányzat
biztosítson anyagi támogatást is.
Tomasek Tamás képviselő: Elmondja, hogy megítélése szerint, ha lesz megfelelő emberi
erőforrás, akkor azt is biztosítson az önkormányzat.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, ha a Képviselő-testület megismeri, hogy a
munkálatok mennyibe kerülnek, akkor döntsön az anyagi hozzájárulásáról az adott évi
költségvetés terhére. Ha az önkormányzat tud közcélú dolgozókat biztosítani, akkor biztosít a
munkához.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzatának
73/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a sáregresi vasútállomás
peronmagasítására irányuló megkeresést megismerte, megtárgyalta az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg a
nyilatkozat tekintetében.
Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
2012. október 15.

B) TÁJÉKOZTATÁS A CSÓK ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZZAL KAPCSOLATBAN

(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csók István
Művelődési Ház (továbbiakban: művelődési ház) felújítása során probléma merült fel a hátsó
fallal kapcsolatban. Meglazult a homlokzati fal, melynek egy részét újra kellene falazni. A
vakolat bontása előtt ezt nem lehetett megállapítani. Ez sajnos egy nem várt munkálat.
Kérdés, hogy a költségvetés megengedi-e ezt a plusz kiadást. Kérdezi, hogy az épület
állagával kapcsolatban van-e javaslat.
Kasza József képviselő: Javasolja, a művelődési ház hátsó falrészének újrafalazását a
költségvetés terhére.
Gulyás Tibor alpolgármester: Egyetért Kasza József képviselővel.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, ha az árajánlat megérkezését követően dönt a
testület. Külön vállalkozási szerződést kell kötni az említett munkálat vonatkozásában.
Javasolja, a döntés elnapolását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
74/2012. (IX.17.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő – testülete a sáregresi Csók István Művelődési
Ház meglazult homlokzati fal bontása, és javítása napirenddel kapcsolatos döntést elnapolja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal
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Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselőknek van-e további kérdése,
hozzászólása.

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 15.40 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gulyás Tibor
alpolgármester

Tomasek Tamás
képviselő

