JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-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
Lócskai István
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 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 2013. évi közszolgáltatási díj elfogadásának megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
2.) Tájékoztatás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda–bölcsőde 2012. évi
költségvetése háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés
módosítása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
3.) A Cecei Általános Iskola Alapító Okirata módosításának megvitatása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
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4.) Önkormányzati rendelőt használó háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátási szerződések módosítása
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester
5.) Bejelentések
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A 2013. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

DÍJ

ELFOGADÁSÁNAK

Tiringer Mária polgármester: Köszönti Lócskai Istvánt a Vertikál Zrt. képviseletében a
Képviselő-testületi ülésen. Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Elmondja,
hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsülésen az
előterjesztést megvitatták. Ebben a hónapban a rendelet-tervezetet el kell fogadni a 2013. évi
közszolgáltatási díjak vonatkozásában. Felkéri Lócskai Istvánt, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet a 2013. évi közszolgáltatási díj javaslatról.
Lócskai István: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. A Közép-Duna Vidéke
Önkormányzati Társulási Tanács 8-10 éve indult. Elmondja, hosszú távú megoldás kellett a
kommunális hulladék megfelelő kezelésére. Az eddig kiépített lerakókat hosszú távon kb. 30
évig használni tudják.
Több településen létesült hulladékudvar, gyűjtősziget beruházás, mindez nagy
költségnövekedéssel járt.2013. január 1-től 3.000,- Ft/tonna lerakói járulékot kell fizetni a
Vertikál Zrt-nek az állam részére. A jelenlegi hulladéklerakó helyek helyett hulladékégetők
építését kívánja megvalósítani a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás.
A 2013. évre a közszolgáltatás javasolt egységnyi díjtétele 4,01 HUF/liter. Elmondja, a
hatályos közszolgáltatási szerződés alapján a Társulási Tanács döntésének elmaradása, vagy a
díjjavaslat elutasítása esetén a közszolgáltató a közbeszerzési eljárás ajánlatában szereplő
díjtétel alkalmazására 4,06 HUF/liter, a 2013. év díjtételét tekintve egységes díjbevezetésre
kerül sor.
Elmondja, hogy a településeken egy lomtalanítást, valamint 12 alkalommal szelektív hulladék
háztól történő elszállítását alapszolgáltatásként végez el a szolgáltató.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőség lesz 1-2 fős háztartások esetében 80 literes
hulladékgyűjtő edényzetek igénylésére.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi Lócskai Istvántól, ha lenne 80 literes edényzetre
igény, ki fogja megvásárolni.
Lócskai István: Jelenleg kidolgozás alatt van, hogy kit terhel a vásárlási kötelezettség.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, Sáregresen sok az idős, egyedülálló lakos.
Megítélése szerint a településen is lesz a 80 literes edényzetre igény. Elmondja, hogy a
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kommunális hulladékszállítás díja bruttó 31.778,- Ft/ ingatlan lesz a 2013. évben. Jelentős
összegű emelést jelent a helyi lakosok számára a jelenlegi bruttó 19.086,- Ft összegű
szolgáltatási díjjal szemben.
Lócskai István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy más önkormányzatoknál
felvetődött a havi számlázás bevezetésének igénye. Javasolja felvenni a kapcsolatot a
szolgáltatóval a kérdést illetően.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselőknek.
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
13/2012. ( XII. 3.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló
14/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2.) TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA –BÖLCSŐDE
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HÁROMNEGYED ÉVES GAZDÁLKODÁSÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Alap Község Önkormányzata elküldte
véleményezésre az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi III. negyedévi beszámolóját. Tekintettel arra, hogy Sáregres Község
Önkormányzat is tagja az intézményi társulásnak, a Képviselő – testületnek véleményezni kell
a megküldött beszámolót. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdezi, hogy
van-e kérdése a képviselőknek. Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a beszámolót.
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:
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Sáregres Község Önkormányzatának
94/2012. (XI.30.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést előzetesen
véleményezve megtárgyalta és elfogadta az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület az előterjesztést előzetesen véleményezve az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerve 2012. évi költségvetése módosításáról –
az előterjesztéshez csatolt 1., 3., 4., 5. mellékletekben rögzített módosított előirányzatokat
elfogadva - az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 146.182.000 forintra, kiadási
előirányzatának 146.182.000 forint összegre történő módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 75.703.000
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 19.863.000 forintra, dologi
kiadási előirányzat 49.971.000 forintra, intézményi beruházás 645.000 forintra
történő módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Alap Község
Polgármesterét értesítse.

Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

3.) A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK
MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, az Alapító okirat módosítására
jogszabályváltozás miatt van szükség. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdése a képviselőknek. Javasolja, az Alapító Okirat módosítására irányuló javaslat
elfogadását.
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:
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Sáregres Község Önkormányzatának
95/2012. (XI.30.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló
megállapodás 8.1.1. pontjára – a Cecei Általános Iskola Alapító Okirata VII. számú
módosítása tekintetében előterjesztés szerinti tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELŐT HASZNÁLÓ HÁZIORVOSI ÉS HÁZI
GYERMEKORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, hogy a háziorvosi, illetve a gyermekorvosi
feladatellátásra irányuló szerződések módosítására jogszabályváltozás miatt van szükség. A
háziorvosi és gyermekorvosi ellátás Sáregresen megállapodás alapján jött létre, ezért
véleményezni kell az ellátási szerződés módosításokat. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdése a képviselőknek. Javasolja, a szerződés módosítására irányuló
javaslat elfogadását.
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
96/2012. (XI.30.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi és gyermekorvosi
tevékenység ellátására kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadásra javasolja Cece Nagyközség Önkormányzatának.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal
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5.) AZ ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ
OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGVITATÁSA
(Előterjesztő: Tiringer Mária)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondja, az Alapító okirat módosítására
jogszabályváltozás miatt van szükség. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdése a képviselőknek. Javasolja, az Alapító Okirat módosítására irányuló javaslat
elfogadását.
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
97/2012. (XI.30.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről
szóló megállapodás 8.1.1. pontjára - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító
Okirata VI. számú módosítása tekintetében előterjesztés szerinti tartalommal egyetértő
véleményét nyilvánítja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Alap Község Polgármesterét értesítse.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: azonnal

6.) A 9/2012. (VII.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSE
(Előterjesztő: dr. Kardos Tamás körjegyző)
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás
miatt a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása értelmében hatályon kívül kell helyezni a
9/2012. (VII.5.) a tiltott közösségellenes magatartásról szóló önkormányzati rendeletet.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek az elmondottakkal kapcsolatban.
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Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet hatályon kívül helyezését.

el,

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásról
9/2012. (VII. 5.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

7.) BEJELENTÉSEK
a) Tájékoztatás a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosításáról
(Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester)
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális
intézmények felújítása projekt hét települést érint. A beruházás során a tervezetthez képest
több nem várt költség keletkezett, melyeket nem lehet elszámolni a pályázatban. Ezeket a
költségeket településeknek biztosítania kell. Sáregresnek 389.974,- Ft fizetési kötelezettsége
keletkezett.
Elmondja, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésén elfogadásra került a
településeket érintő fizetési kötelezettség. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek.
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Az
előterjesztéssel
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
98/2012. (XI. 30.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására irányuló javaslatot megismerte,
megtárgyalta és a az előterjesztés szerinti tartalommal a HÁLÓ KDOP-5.2.2/C. projekt
(szociális intézmény felújítása) tekintetében megállapított 389.974,- Ft többletköltséget a
2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Tiringer Mária polgármester
Határidő: 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 15.50 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bandi Istvánné
képviselő

Kasza József
képviselő

