JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én
15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselő
Tomasek Tamás képviselő
Távol maradat:
Kasza József képviselő
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyző
Fáncsik Judit jegyzőkönyvvezető
Varga Gábor polgármester
Kalló Mihályné egyesület elnök
Szolga Péter

Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő település képviselő közül 4 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselő –testületet, hogy Kasza József képviselő jelezte távol maradását a
testületi ülésről.
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:
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Napirend:
1.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásának megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
3.) Mezőszilas – Sáregres Községek Körjegyzősége 2011. évi működéséről szóló
beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
4.) Falumegújítási pályázattal kapcsolatos hozzájárulási nyilatkozat elfogadása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
5.) Bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Varga Gábor Cece
Nagyközség Önkormányzat polgármestere egyéb elfoglaltság miatt később érkezik a testületi
ülésre. Javasolja, hogy Varga Gábor megérkezésekor tárgyalja a testület az 1. napirendi
pontot.

2.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK
MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Hosszúné
Szántó Anita belső ellenőrzési vezető megküldte az önkormányzat részére a 2013. évi belső
ellenőrzési tervet. 2012. december 31-ig a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással van a
belső ellenőrnek megállapodási szerződése. Javasolja, a 2013. évi ellenőrzési terv elfogadását.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzatának
85/2012. (XI.14.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete az önkormányzat 2013.évi belső
ellenőrzésére irányuló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az előterjesztéssel megegyező
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

2.) MEZŐSZILAS – SÁREGRES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE 2011. ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták. Elmondja, Mezőszilas,
Sáregres Községek Önkormányzatai 2011. december 31-ig 37.647.000,- Ft működési
költséggel támogatták. Mezőszilas 29.132.000,- Ft-ot, Sáregres 8.515.000,- Ft-ot adott át
pénzeszközként. Mezőszilas-Sáregres Községek Körjegyzőségek bevételei 39.346.000,- Ft,
kiadásai: 39.031.000,- Ft.
Tájékoztatja a testületet, hogy adó és anyakönyvi igazgatásban összesen iktatott ügyiratok
száma 77. Adó és értékbizonyítvány 19 db önálló helyrajzi számú ingatlanról készült.
Sáregres Község Önkormányzathoz 2011. évben befolyt adóbevételek összesen 14.316.800,Ft volt.
A közmunkaprogram keretén belül 18 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatására került sor.
27 hagyatéki eljárás indult, 65 lakcímbejelentésre került sor.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 pályázót Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj támogatásban részesítette.
Szociális igazgatási feladatokat jogszabályok és helyi rendeletek szabályozzák. A szociális
igazgatási ügyek száma magas.
Képviselő-testület 19 ülés, egy közmeghallgatás alkalmával ült össze, valamint 123
határozatot hozott.
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek.
A
beszámolóval
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzatának
86/2012. (XI.14.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Mezőszilas – Sáregres Községek
Körjegyzősége 2011. évi működéséről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és az
előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

3.) BEJELENTÉSEK
a) Kovács Erzsébet kérelme
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a kérelmet. Az előterjesztést
a képviselők megkapták. Elmondja, hogy Kovács Erzsébet Széchenyi utca 6. szám alatti lakos
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, miszerint számítógépet szeretne használatba
kérni. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy számítógépet vásároljanak.
Elmondja, az Általános Iskola épületében vannak számítógépek, de évek óta nem használják.
Az ügyfél a tanfolyam befejeztével visszaszolgáltatja az önkormányzatnak. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy át fogja nézetni, hogy használhatóak-e. Javasolja, a számítógép
használatba adását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek.

A
kérelemmell
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzatának
87/2012. (XI.14.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Kovács Erzsébet 704. Sáregres,
Széchenyi utca 6. szám alatti lakos számítógép használatba adásra irányuló kérelmét
megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A képviselő – testület úgy határozott, hogy az általános iskola épületében található
számítógépekből egy darabot használatba ad a kérelmező részére a mellékelt használatba
adási szerződés értelmében.
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A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. december 15.

b) Kovács György kérelme
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a kérelmet. Az előterjesztést
a képviselők megkapták. Elmondja, hogy Kovács György Széchenyi utca 6. szám alatti lakos
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, miszerint az Erkel Ferenc utcában található
eltört járdalapokra lenne szüksége.
Tomasek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy az önkormányzat a törött járdalapokat fel tudja-e
használni?
Tiringer Mária polgármester: Nincs kilátásban olyan munkálat ahol szükség lenne az
említett megrongálódott járdalapokra, útalapba lehetne betölteni. Javasolja a kérelem
elfogadását.
A
kérelemmell
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzatának
88/2012. (XI.14.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Kovács György 704. Sáregres,
Széchenyi utca 6. szám alatti lakos megrongálódott járdalapok hasznosítására irányuló
kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A képviselő – testület hozzájárul, hogy az Erkel Ferenc utcában található járdaépítés közben
megrongálódott járdalapokat elszállítsa és hasznosítsa.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 2012. december 15.
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c) Cecei Általános Iskola kérelme
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a kérelmet. Az előterjesztést
a képviselők megkapták. Elmondja, hogy a Cecei Általános Iskola diákjai a tavalyi évhez
hasonlóan ismételten ellátogatnak a székesfehérvári Szent György Kórház gyermekosztályára.
Az idei évben szeretnének ajándékkal kedveskedni a beteg gyerekeknek, ehhez kérik az
önkormányzat segítségét. Javasol 20.000,- Ft támogatási összeg elfogadását.
A
kérelemmell
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
89/2012. (XI.14.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Cecei Általános Iskola támogatási
kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A képviselő – testület úgy határozott, hogy a székesfehérvári Szent György Kórház
gyermeksebészetén és gyermekosztályán tartózkodó gyermekek részre a Cecei Általános
Iskola által megszervezett műsorhoz bruttó 20.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi
költségvetés terhére.
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő:
2012. december 5

d) Tájékoztatás karácsonyi csomagról
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi
költségvetésbe 200.000,- Ft került tervezésre karácsonyi csomagra. Javasolja a 200.000,- Ft
elfogadását.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

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

Sáregres Község Önkormányzatának
90/2012. (XI.14.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a 2012. évi karácsonyi
csomaghoz – élelmiszer csomag - bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés
terhére.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

e) A 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közterületek
tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI.
28.) rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendeletet
jogszabályváltozások miatt Fejér Megyei Kormányhivatal jelzése értelmében hatályon kívül
kell helyezni. Javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését.
Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
A közterületek tisztántartásáról és a település szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 18/2011. (XII. 23.) rendelet hatályon kívül helyezése
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

f) A 20/2011. (XII.23.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ivóvíz
szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 21/2005. (XII. 30.) rendelet
módosításáról szóló 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendeletet jogszabályváltozások miatt
Fejér Megyei Kormányhivatal jelzése értelmében hatályon kívül kell helyezni. Javasolja a
rendelet hatályon kívül helyezését.
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Az
előterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Az ivóvíz szolgáltatás közterületi és lakossági díjának megállapításáról szóló
20/2011. (XII. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4.) FALUMEGÚJÍTÁSI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSI
NYILATKOZAT ELFOGADÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Köszönti Szolga Péter pályázatírót, valamint Kalló Mihálynét
a Sáregresért Közhasznú Egyesület elnökét a Képviselő-testületi ülésen. Ismerteti az
előterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, hogy a falumegújítási pályázat keretén belül a
ravatalozó és a Csók István Művelődési Ház további felújítása valósulhatna meg. A pályázat
benyújtási határideje 2012. november 30. Tájékoztatja a testületet, hogy a Kalló Mihályné
szervesen érintett, mivel a Sáregresért Közhasznú Egyesület fogja benyújtani a pályázatot. A
költségvetések elkészültek, de munkanemek és költségek tekintetében módosítani kell.
Szolga Péter: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Elmondja, nettó 15.000.000,- Ft alatt a
pályázat nem közbeszerzés köteles. A pályázatírás és tervezés a pályázatban elszámolható
lesz. Bruttó beruházási összeg+ 20 % számolható el a pályázatban, maximum 25.000.000,- Ft
igényelhető. Elbírálás során plusz pontnak számít, hogy több megvalósítási ponton lesz a
fejlesztés.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, a pályázati összeg több részletben is lehívható, utólag
finanszírozott pályázatról van szó. A testületnek két határozatot szükséges meghozni. Egy
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy 5 évig a Csók István Művelődési Ház fenntartását a
Sáregresért Közhasznú Egyesület biztosítja, valamint arról, hogy a pályázat, illetve az
üzemeltetés tekintetében minden felmerülő költséget az önkormányzat biztosítja.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdése a
képviselőknek. Megköszöni Szolga Péternek és Kalló Mihálynénak a Képviselő-testületi
ülésen való részvételt.

9

A pályázattal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
91/2012. (XI. 14.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglalt pályázattal kapcsolatban az önkormányzat és a
Sáregresért Közhasznú Egyesület tekintetében létrehozandó hozzájáruló nyilatkozat tervezetet
megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő – testület a pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az önkormányzati
tulajdonú, 679 hrsz-ú Csók István Művelődési Ház felújítására vonatkozóan az előterjesztés
szerint tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot aláírja.

Felelős:
Határidő:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

A pályázattal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
92/2012. (XI.14.) számú határozata
.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre a LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendeletben foglalt pályázat kapcsán a beruházással,
és a Csók István Művelődési Ház (fejlesztési cél) üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat
biztosítja a Sáregresért Közhasznú Egyesület részére.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

Szolga Péter és Kalló Mihályné elhagyja az ülés helyszínét, Varga Gábor polgármester az
ülés helyszínére érkezik.
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5.) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁNAK MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Köszönti Varga Gábort Cece Nagyközség Polgármesterét a
Képviselő-testületi ülésen. Felkéri Varga Gábor polgármestert, országgyűlési képviselőt, hogy
tájékoztatassa a Képviselő testületet a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával
kapcsolatos meglátásairól.
Varga Gábor polgármester: Elmondja, hogy 2013. január 1. napja fordulópont lesz a
közigazgatásban. Az államigazgatás és az önkormányzatiság szétválik. Az önkormányzatiság
megmarad, saját költségvetésről ők döntenek. Számos feladat viszont átkerül a járási
hivatalok hatáskörébe.
Cece 2000 fő feletti település, a 2000 fő alatti településnek kell székhely települést választani
a közös önkormányzati hivatalok kapcsán. Megítélése szerint megalapozottan kell eldönteni a
településnek, hogy hova fognak csatlakozni.
Elmondja, hogy Sáregres és Cece tekintetében a két település közös érdekeltségű az
intézményi társulásoknál, az orvosi ügyelet és a szociális intézmények tekintetében.
Figyelembe kell venni a közös történelmi múltat, a hagyományokat a döntés során. Cece
község szívesen fogadni Sáregrest az elmondottakra való hivatkozással. Kérdezi, hogy van-e
kérdése a képviselőknek?
Tiringer Mária polgármester: Megköszöni Varga Gábor polgármesternek a részvételt.
Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban megkereste
Sáregres Község Önkormányzata Alap, Cece és Mezőszilas településeket. Mindhárom
település jelezte fogadó szándékát. A Képviselő – testület mindent mérlegelni fog a döntés
kapcsán.
Varga Gábor polgármester elhagyja az ülés helyszínét.
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
képviselő - testülettől kapott felhatalmazás alapján megkereste Alap, Cece és Mezőszilas
településeket. Mint már elmondta, mindhárom település jelezte fogadási szándékát a közös
önkormányzati hivatalok létrehozását illetően. Varga Gábor polgármester személyesen is
ismertette véleményét.
Elmondja, hogy Alap és Alsószentiván a jelenlegi körjegyzőség alapján alakítana ki közös
önkormányzati hivatalt, Sáregres lenne a harmadik település.
Mezőszilas településhez Igar jelezte csatlakozási szándékát. Jelenleg Mezőszilassal
körjegyzőségben van a településünk, mely kiegyensúlyozottan működött és működik.
Lehetőség van más önkormányzattal állítsanak fel hivatalt. A pénzügyes kolleganő nyugdíjba
fog menni, jelenleg köztisztviselőt felvenni nem lehet. Körjegyzőségen belül fogják a
pénzügyes feladatokat ellátni.
A jelenlegi jogszabályok szerint aljegyzőt alkalmazni kell. 14 fő köztisztviselőt lehet
alkalmazni.
Elmondja, hogy az állam fogja meghatározni, hogy iskolát ki tarthat fenn. Az orvosi ügyelet
feladatát a kistérség látja el. A kistérség tovább működése jelenleg kérdéses. Az orvosi
ügyeletet fel kell ismételten építeni. Megkéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket
az elmondottakkal kapcsolatban.
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Gulyás Tibor alpolgármester: Mezőszilast és Igart javasolja a közös önkormányzati hivatal
létrehozása kapcsán.
Bandi Istvánné képviselő: Szintén Mezőszilast és Igart javasolja.
Tomasek Tamás képviselő: Javasolja, hogy Sáregres Mezőszilassal és Igarral hozzon létre
közös önkormányzati hivatalt.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy nehéz döntést kell meghoznia a
Képviselő – testületnek, minden érvet és ellenérvet szem előtt tartva az új szervezettel
kapcsolatban. 2008. június 1. napjától működik Mezőszilas – Sáregres Községek
Körjegyzősége. Az elmúlt évek alatt az önkormányzatok munkája kiegyensúlyozott volt. Nem
tartja indokoltnak a székhely váltást a közös önkormányzati hivatal létrehozása kapcsán.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Mezőszilassal folytatott szakmai beszélgetést.
Abban az esetben, ha a körjegyzőség alakul át közös önkormányzati hivatallá, akkor a jegyzői
állást nem kell megpályázni. Aljegyzői feladatok ellátásáról már tárgyaltak, az aljegyzői
munkakört meg kell pályáztatni.
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy amennyiben Mezőszilas-Igar-Sáregres hoz
létre közös önkormányzati hivatalt, aljegyzői munkakör betöltésére az Igar Község
Önkormányzatánál van megfelelő iskolai végzettségű személy. Az aljegyző 2 napot töltene
Sáregresen, a jegyző egyet. A jegyző lenne jelen a Képviselő-testületi üléseken, és a jövőbeni
munkaköröket folyamatosan felül kell vizsgálni a szervezeti változás miatt.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület döntését követően a
közös önkormányzati hivatalok tekintetében az előkészületek megkezdődnek. Kérdezi, hogy
van-e további kérdése a képviselőknek?
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
93/2012. (XI. 14.) 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 akként határoz, hogy 2013.
január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Mezőszilas, Igar és
Sáregres községek részvételével, Mezőszilas község székhellyel.
2.) 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
Határidő: 2013. január 1.
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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 18.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gulyás Tibor
alpolgármester

Tomasek Tamás
képviselő

