JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli 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
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 Bandi Istvánné és Kasza József képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Bandi Istvánné és Kasza József képviselőket 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 Csók István Művelődési Ház meglazult homlokzati falának helyreállítására
irányuló ajánlat megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) A Benedekerdő Bt. informatikai pályázat
kérelemének megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester

benyújtásával

kapcsolatos
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A CSÓK ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGLAZULT HOMLOKZATI
FALÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AJÁNLAT MEGVITATÁSA
(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 Képviselő-testületet,
hogy az előző testületi ülésen a Csók István Művelődési Ház hátsó falrészének újrafalazásáról
tárgyaltak már. Elmondja, hogy a CUKÉP Kft. (jelenleg a felújítási munkálatokat is a
vállalkozás végzi) árajánlata alapján a munkálatok vállalási díja 1.449.102 ,- Ft. Az
árajánlatban a munkadíj a magas összegű. A vállalkozó a bontást és a falazást kizárólag saját
kivitelezésben kívánja megoldani, mert nem vállalja a felelősséget a biztonságot illetően.
Elmondja, hogy a bontási törmelék elszállítását az önkormányzat végzi, így azzal a vállalkozó
nem fog számolni. Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetésben tervezésre került a
tűzoltószertár felújítása 1.300.000,- Ft összegben. A felújítás nem valósult meg. Javasolja a
vállalási díjat előirányzat módosításával, valamint a különbözetet (149.102,- Ft) a 2012. évi
tartalék terhére biztosítani. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
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
76/2012. (IX.24.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Csók István Művelődési Ház
meglazult homlokzati fal bontása és javítása munkálatra irányuló árajánlatot megismerte,
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület megbízza a CUKÉP Kft. (2424. Előszállás, Árpád út 105., Ady E. u.
215.; adószáma: 11109024-2-07; képviseli: Horváth József) vállalkozást a 7014. Sáregres,
Kossuth utca 8. szám alatti Csók István Művelődési Ház meglazult homlokzati fal bontása és
javítása munkálataival bruttó 1.449.102,- Ft vállalási díjért. A vállalási díjat a 2012. évi
költségvetés terhére biztosítja
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal
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2.) A BENEDEKERDŐ BT. INFORMATIKAI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KÉRELEMÉNEK MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Elmondja,
hogy a Benedekerdő Bt. (7013.Cece, Jókai utca 21.) vállalkozás részére Sáregres Község
Önkormányzatának hozzájárulási nyilatkozata szükséges a GOP – 2.2.1 jelű informatikai
pályázathoz. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban.
Kéri, a Képviselő-testület felhatalmazását a hozzájárulási nyilatkozat aláírásához.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a hozzájárulási nyilatkozatot.

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
77/2012. (IX. 24.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Benedekerdő Bt. (7013.Cece, Jókai
utca 21.) vállalkozás GOP – 2.2.1 jelű informatikai pályázathoz szükséges hozzájáruló
nyilatkozatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt hozzájáruló
nyilatkozatot aláírja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

3.) TÁJÉKOZTATÁS A JÁRÁSI HIVATALOKKAL KAPCSOLATBAN
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2013. január 1-től
járási hivatalok kerülnek kialakításra. A járási hivatal központja Sárbogárd lesz. Elmondja,
hogy Sáregres 2000 fő alatti lakosságszámú település, így az önkormányzat önállóan nem
működhet, közös önkormányzati hivatalt kell létrehoznia. Megkéri dr. Kardos Tamás
körjegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a változásokról.
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
jogszabályváltozások miatt államigazgatási feladatokat vesz át a járási hivatal. 2013. január 1től a 2000 fő alatti települések önálló hivatalt nem tarthatnak fent. Közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozni, hasonlóan, mint a körjegyzőség.
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Elmondja, hogy legkésőbb 2013. január 1-től 60 napon belül kell közös hivatalt létrehozni az
érintett településeknek. A 2000 lélekszám alatti településnek kell megkeresni azt az
önkormányzatot, amellyel közös hivatalt kíván létrehozni. A lakcímnyilvántartás, egyes
szociális és gyámügyi feladatok kerülnek át járási hatáskörbe.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy nagyrészt jegyzői hatáskörű feladatok
kerülnek el. Elmondja, hogy végig kell gondolni a Képviselő-testületnek, hogy melyik
településhez kívánunk csatlakozni. Aljegyzőt kötelező lesz alkalmazni.
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, január 1-től a polgármester nevezi ki a jegyzőt.
Közös hivatal esetében lakosságszám arányosan lesz döntés. A következő költségvetési évben
feladatfinanszírozással kell számolni..
A Képviselő-testületnek el kell majd dönteni, hogy mely önkormányzathoz szeretne
csatlakozni.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, a kistérségi társulások működését felül kell
vizsgálni 2012. december 31. napjáig. Az iskola működtetését az állam veszi át, az óvodai
nevelés az önkormányzatnál marad.
Gulyás Tibor alpolgármester:
önkormányzatnál.

Kérdezi,

hogy

a

köztisztviselők

maradnak-e

az

Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a jelenleg folyamatban vannak a kalkulációk
a létszámokat illetően.
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy közös önkormányzati hivatal esetén a
megállapodásban a létszámot rögzíteni kell hivatalonként.
Tiringer Mária polgármester: Kéri a képviselőket, hogy gondolják át a megalapozott döntés
érdekében az elmondottakat.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
a Képviselő-testület az elmondottakat tudomásul veszi.

nem

hangzott

el,

4. TÁJÉKOZTATÁS A CSÓK ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ CSATORNÁZÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)

Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi
ülésen tárgyalták a Csók István Művelődési Ház csatornázására vonatkozó árajánlatot.
Elmondja, a bontást az önkormányzat elvégzi. A vállalkozó 25.000,- Ft bontási költséggel
számolt, mivel ahogy bontják a csatornát, úgy helyezik föl az újat.
Kérdezi, hogy van –e a Képviselő-testületnek kérdése?
Az eredeti árajánlat alapján fogják a vállalkozási szerződést megkötni. Kéri a Képviselőtestület felhatalmazását a vállalkozási szerződés megkötéséhez.
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A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
78/2012. (IX.24.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata a 62/2012. (VIII. 24.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Csók István Művelődési Ház
tetőjavítására, és ereszcsatorna cseréjére irányuló árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület megbízza Borostyán Jenő (7017. Mezőszilas, Huszár utca 3.,
adószáma: 60973177-2-27) vállalkozót a 7014. Sáregres, Kossuth utca 8. szám alatti Csók
István Művelődési Ház tetőjavítási munkálataival bruttó 283.400,- Ft vállalási díjért.
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 15.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bandi Istvánné
képviselő

Kasza József
képviselő

