
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 3-án 
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 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.) Tájékoztatás áteresz gyűrűk értékesítésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
 
2.) Elhunyt közalkalmazott végtisztességének megadásával kapcsolatos döntés 

megvitatása 
                       Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 1.) TÁJÉKOZTATÁS ÁTERESZ GY ŰRŰK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN 
 
                         (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
   
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy Alap Község 
Polgármestere kereste meg, miszerint 85 darab áteresz gyűrűre lenne szüksége. Sáregres 
Község Önkormányzata tulajdonában több mint 300 db áteresz gyűrű van. Az áteresz gyűrűk 
beépítésével kapcsolatban műszaki ellenőrrel már felvette a kapcsolatot több alkalommal. 
Jelenleg a településen a Start Munkaprogram keretein belül az áteresz gyűrűk tisztítása 
folyamatban van. A munkálatok felmérése során megállapításra került, hogy nem lesz szükség 
az önkormányzat tulajdonában lévő összes áteresz gyűrűre. Elmondja, hogy  a műszaki 
ellenőr javaslata szerint az Erkel utcában nem szükséges áteresz gyűrűket beépíteni. Jelenleg 
szikkasztó árok funkcionál az utca páros házszámmal ellátott oldalán. Ha a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy az Erkel utca mindkét oldalán szükséges vízelvezető árok, akkor Alap Község 
Önkormányzatának ajánlata tárgytalan. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek. 
Elmondja, ha jövő évben igény lesz a lakosság részéről az áteresz gyűrűk cseréjére, akkor 
beépítésre kerülhetnek, de kapubejárót építés nem az önkormányzat feladata. 
Véleménye szerint, Sáregres Község Önkormányzatának nincs szüksége 300 darab áteresz 
gyűrűre. Javasolja, hogy a Képviselő-testület értékesítsen 85 darab áteresz gyűrűt Alap 
Község Önkormányzatának.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

 
A képviselő-testület 4 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
79/2012. (X.03.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát 
képező átereszgyűrűkből Alap Község Önkormányzata részére értékesít 85 darabot bruttó 
4.875,- Ft/db eladási áron (bruttó 414.375,- Ft.) 
 
 
A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.    
 
Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2.) ELHUNYT ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓ VÉGTISZTESSÉG 
BIZTOSÍTÁSÁNAK  MEGVITATÁSA 
                        (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
   
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. 
Elmondja, hogy Mészáros Istvánné Sáregres, Petőfi u. 19. szám alatti lakos, aki 
önkormányzati állományban lévő köztisztviselő volt, sajnos elhunyt. A kolléganő  
1998. április 1. óta Sáregres Község Önkormányzata alkalmazásában volt. Javasolja, hogy az 
önkormányzat tekintse saját halottjának Mészáros Istvánnét. Kérdezi, hogy a napirenddel 
kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 
80/2012. (X.03.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy elhunyt Mészáros 
Istvánné közalkalmazottat saját halottjának tekinti, és a végtisztesség megadásával 
kapcsolatos költségeket (maximum 190.000,- Ft összegben) a 2012. évi tartalék terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.    
 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

3.) TÁJÉKOZTATÁS A FALUMEGÚJÍTÁSI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLAT BAN 
                         (Előterjesztő: Tiringer Mária) 
   
 
Tiringer Mária polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy a napokban 
megjelent a falumegújítási pályázat. 2012. október 15. és november 15. között lehet 
pályázatot benyújtani. Ezzel kapcsolatban Szolga Péterrel felvette a kapcsolatot.  
Javasolja, hogy a Csók István Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére, valamint tetőcseréjére, 
továbbá a ravatalozó tető és nyílászáró cseréjére pályázzon a település. 
Elmondja, hogy mindkét felújításra civil szervezet pályázna. A pályázat 100%-os támogatási 
intenzitású, utólag finanszírozott. Kérdezi, hogy a pályázatok benyújtásával kapcsolatban van-
e kérdése a Képviselő-testületnek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők az elmondottakat tudomásul veszik.  
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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 15.30 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Gulyás Tibor 
alpolgármester 

Tomasek Tamás 
képviselő 

 
 


