
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 
15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott  üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  

Tiringer Mária polgármester 
Gulyás Tibor alpolgármester 
Kasza József képviselő 
 

Távol maradat: 
 
  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 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes, és azt megnyitja.  
Tájékoztatja a Képviselő –testületet, hogy Tomasek Tamás képviselő jelezte távol maradását 
a testületi ülésről. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gulyás Tibor alpolgármestert és Kasza József képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 
hitelesítőinek 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  
Gulyás Tibor alpolgármestert és Kasza József képviselőt megválasztotta. 
 
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el: 
 
 
Napirend:  

 
 

 
1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

megvitatása 
Előterjesztő: dr. Kardos Tamás körjegyző 
 

2.) Közös önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás 
megvitatása 

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
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3.) Bejelentések 

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 1.) A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 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. Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (továbbiakban ösztöndíjpályázat) 2013. évi fordulóját. Az 
önkormányzatnak az elmúlt évekhez hasonlóan lehetősége van csatlakozni.  A csatlakozási 
nyilatkozatot 2012. október 26-ig kell a Minisztériumnak megküldeni. Az ösztöndíjpályázat 
beadási határideje 2012. november 24. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
Javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozást.     
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

 
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
81/2012. (X. 24.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
 

I. 
 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési feltételek elfogadásával csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójához. Felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: 2012. október 26. 
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II. 
 

A Képviselő-testület a mellékelt pályázati felhívás szerint „A” és „B” típusú 
ösztöndíjpályázatot ír ki.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az önkormányzat hirdetőtábláin történő 
meghirdetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Kardos Tamás körjegyző 
Határid ő: 2012. október 26. 
 
 
 
2.) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK LÉTREHOZÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 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 a 2013. január 1-jét követő 60 napon belül az arra kötelezett önkormányzatoknak közös 
hivatalt kell létre hozniuk. Az új szabályozás szerint kötelezően közös önkormányzati hivatalt 
hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a 
kétezer főt. A kétezer fő lakosságszám feletti települések főszabályként önkéntes alapon részt 
vehetnek közös hivatalban.  
Sáregres lakosságszáma kétezer fő alatt van, így a jogszabály erejénél fogva kötelező társulnia 
közös hivatal létrehozása céljából. Amennyiben a kétezer fő lakosságszám alatti település 
kezdeményezi a csatlakozási szándékát egy kétezer fő lakosságszámot meghaladó 
településhez, akkor az önkormányzat képviselő-testületet nem tagadhatja meg a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. 
Elmondja, ha a megállapodó települések lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, úgy legalább 
hét település önkormányzata kétezer fő alatt is alakíthat közös önkormányzati hivatalt.  
 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásához Képviselő-testületi döntés szükséges, hogy 
mely településekkel kíván tárgyalni a csatlakozást illetően, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a tárgyalások lebonyolítására. Ezt követően a Képviselő-testület dönt, mely 
önkormányzattal hoz létre közös önkormányzati hivatalt.  
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy az igazgatási feladatokat a körjegyzőséghez 
hasonlóan látják el.   
Mezőszilas-Sáregres tekintetében, a jelenlegi állami tervezet nem változik, kötött 
finanszírozású normatívaként 12 köztisztviselőt finanszíroz az állam. Jelenleg 11 
köztisztviselő látja el a körjegyzőség feladatait. 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy Mezőszilas Község Önkormányzat felé Igar Község 
Önkormányzata jelezte csatlakozási szándékát. Ha három település lesz a közös hivatalban, 
akkor 14 fő köztisztviselőt finanszíroz az állam. 
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Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, a szóba jöhető települések a közös önkormányzati 
hivatal létrehozása céljából az alábbiak:  
                                                                - Alap 
                                                                - Cece 
                                                                - Mezőszilas 
                                                                - Sárbogárd. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a megállapodás 
módosítására a választások után 2014. év végén lesz lehetőség. 
Elmondja, hogy a testületnek minősített többséggel kell dönteni csatlakozási szándékáról. 
Amennyiben a Képviselő-testület nem hoz döntést, akkor a Fejér Megyei Kormányhivatal 
dönt, a település csatlakozásáról. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Javasolja a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 
kapcsolatban előkészítő tárgyalások lefolytatását Alap, Cece és Mezőszilas községek 
polgármestereivel. Kéri a Képviselő-testületet felhatalmazását a tárgyalások lefolytatásához. 
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdése a képviselőknek. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
82/2012. (X.24.) számú határozata 

 
1.) Sáregres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján 

hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2013. január 1. 

napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Alap, Cece vagy Mezőszilas 

községgel. 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásával kapcsolatban előkészítő tárgyalásokat folytasson Alap, Cece és 

Mezőszilas községek polgármestereivel. 

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok 

elvégzéséről a képviselő-testület által elfogadott intézkedési- és ütemtervnek 

megfelelően gondoskodjon. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester és dr. Kardos Tamás körjegyző 

Határid ő: 2012. november 15. 
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3.) BEJELENTÉSEK 
                    (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
                
 
             a) Tájékoztatás az E.ON Dél –dunántúli Gázhálózati Zrt. megkereséséről 

        (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
                               (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az E.ON Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt.(továbbiakban E.ON) megkereste az önkormányzatot, miszerint a 
Zrínyi utca mellett található fasor a gázvezeték nyomvonalára került telepítésre. Az 
önkormányzat az érintett területen a fákat eltávolítja, a kiszáradt fákat ezzel pótolni fogja. 
Kérdezi, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület az 
elmondottakat tudomásul veszi. 
 
 

b) Bontott tégla értékesítésére irányuló kérelem megvitatása 
        (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 

                               (Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy Lakatos Jánosné Petőfi 
u. 14. szám alatti lakos azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, miszerint 100 darab 
bontott téglára, illetve 100 darab cserépre lenne szüksége. Javasolja, a kérelem elutasítását, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat hasznosítja a jövőben a tulajdonában lévő bontott 
téglát, illetve cserepet. Kérdezi, hogy van-e eltérő javaslat. 
 
A kérelemmel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel Lakatos Jánosné kérelmét.   
  

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
83/2012. (X. 24.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Lakatos Jánosné Sáregres Petőfi utca 
14. szám alatti lakos bontott tégla, illetve bontott cserép vásárlására irányuló kérelmét 
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő – testület nem kíván bontott téglát, illetve cserepet értékesíteni a kérelmező 
részére. 

 

Felelős: Tiringer Mária polgármester 
Határidő: azonnal 
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c) Tájékoztatás települési vízelvezetéssel kapcsolatban  
        (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 

                                
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Jobban József 
Kossuth u. 65. szám alatti lakos a napokban megkereste Kasza József képviselőt ingatlana 
előtti vízelvezetéssel kapcsolatban. 
 
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy van –e lehetőség az önkormányzat részéről, az 
ingatlan előtti vízelvezetést mederlapok letételével megoldani. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy mivel az árok közút mellett található, a 
Közútkezelő Kht.-vel egyeztetni fog a munkálatokat illetően. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő mederlapokat megítélése szerint be lehet építeni az említett árokszakaszba. 
 
Kasza József képviselő: Elmondja, hogy Jobban József jelezte továbbá, hogy ingatlana előtt 
az úton megáll a víz, ezzel kapcsolatban lehetne-e valamit tenni. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy a Közútkezelő Kht. hatáskörébe tartozik az 
említett felvetés. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a fentiekkel kapcsolatban fel fogja venni 
Takács Lajossal a sárbogárdi üzemmérnökség vezetőjével a kapcsolatot. 
 
 
A tájékoztatással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület az 
elmondottakat tudomásul veszi. 
 
 
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 16.55 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Gulyás Tibor 
alpolgármester 

Kasza József 
képviselő 

 
 


