
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 
15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott  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 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.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése III. negyedévi beszámolójának 
megvitatása   

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
 
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 3/2007. (III. 28.) rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 

 
3.) Bejelentések    

Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 1.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE III. N EGYEDÉVI 
BESZÁMOLÓJÁNAK MEGVITATÁSA   
 
                    (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti, az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a napirendet. A beszámoló 
részletesen tartalmazza a 2012. évi III. negyedéves bevételeket és kiadásokat.  
Az önkormányzat bevételei közül kiemelkednek a saját működési bevételei, a központosított 
előirányzat, személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a saját bevételek. 
Központosított előirányzatok közé sorolható a nyári gyermekétkeztetés, valamint a 
munkabérek. Működési és felhalmozási támogatásértékű bevételek összesen 20.644.000,- Ft, 
ebből 20.384.000,- Ft a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ START 
munkaprogram keretében a munkabérek, járulékok eszközbeszerzések támogatását 
tartalmazza.  
 
Az önkormányzat főbb kiadásai közé sorolható a személyi juttatások, a működési célú 
támogatások. A felújítások tekintetében a számlák kifizetésre kerültek.  
Az önkormányzat költségvetése az első félévben időarányosan alakult. Kérdezi, hogy van-e 
kérdése a képviselőknek a beszámolóval kapcsolatban. 
 
A beszámolóval kapcsolatban további 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 
                                                99/2012. (XII.11.) számú határozata 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete a 2012. évi III. negyedéves 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés tartalmával egyezően elfogadja.  
 
 
Felelős:  Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
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2.) A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 3/2 007. (III. 
28.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
                        (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy a Vertikál Zrt. tájékoztatást adott a kistérségi települések polgármesterei számára a 
2013. évi közszolgáltatási díjakat érintő változásokról. A tájékoztatón elhangzott, hogy az 
önkormányzatok nem helyi rendeletben állapítják meg a közszolgáltatási díjak mértékét, 
törvényi szabályozás alapján került meghatározásra a 2013. évi díj mértéke.  
  
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati szintű rendelet 
megalkotására Polgárdi Város Önkormányzata jogosult.  
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a 4,01,- Ft / liter díj került 
megállapításra  a 2013. évi közszolgáltatási díj tekintetében. Sáregres Község Önkormányzata 
2007. évtől a 70 éven felüli lakosok közszolgáltatási díjának 100%-át átvállalta. A 2012. 
évben 1.393.240,- Ft kiadást jelent. Az emelt összegű közszolgálati díjjal 2013. évtől 
2.319.833,- Ft kiadást jelentene.  
Elmondja, hogy a 2013. évtől lakossági kedvezményt csak a szelektív hulladékot gyűjtők 
kaphatnak, abban az esetben, ha nincs tartozásuk, továbbá a meghatározott alkalommal részt 
vesznek a házhoz menő hulladékgyűjtésben. 80 literes edényt az 1-2 fős háztartások (csak 60 
év feletti lakosok) vásárolhatnak, a kedvezményt ők is utólag érvényesíthetik. 
Felvetette, hogy amennyiben a 80 literes edényt engedélyeznék, az önkormányzatnak az 
átvállalt közszolgálati díjak 1.846.551,- Ft lenne az éves díj. A 80 literes edény ára jelenleg 
7.000,- Ft. Megítélése szerint, ha Sáregres község Önkormányzata átvállalná a 70 éven 
felüliek közszolgáltatási díj fizetését, akkor a szolgáltató az érintett lakosság részére 
biztosíthatná az edényzetet.  
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy megkereshesse a fentiekkel kapcsolatban a 
közszolgáltatót. 
 
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy amennyiben a 70 éven felüli lakosság vásárol 80 
literes edényt, akkor a 120 literes edényzetekenek mi lesz a sorsa. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a 120 literes edényeket a lakosság vásárolta 
meg, a tulajdonukban marad. Használt 80 literes edény nincs, újonnan kell megvásárolni. 
Kérdezi, hogy 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 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzatának 
                                                100/2012. (XII.11.) számú határozata 
 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2013. évi közszolgáltatási díjkedvezmény tekintetében tárgyalásokat folytasson.  
 
Felelős:  Tiringer Mária polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
7.) BEJELENTÉSEK 
 
 

A) TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKRÓL 
 

(Előterjesztő: dr. Kardos Tamás körjegyző) 
                        
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi 
költségvetést az Országgyűlés nem fogadta el, ezért a közös önkormányzati hivatal 
megállapodás nincs napirenden.  
A közös önkormányzati hivatal tekintetében 14 fő köztisztviselőt kellene alkalmazni a 3 
településen. A jelenlegi törvény alapján a fenti létszámtól eltérően 10,7 főt finanszírozna az 
állam. A település polgármesterei a fentiek miatt úgy döntöttek, hogy a megállapodást a 
jogszabály elfogadásáig nem írja alá.  
Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy közös önkormányzati hivatalt 2013. január 1-től 60 
napig lehet felállítani. Az önkormányzatoknak 2 lehetősége van, vagy létszám finanszírozás 
miatt 3 fő köztisztviselőtől meg kell válni, vagy a települések önkormányzatai 3 köztisztviselő 
bérét saját költségvetésből finanszírozzák. Az elmondottakat a megállapodásban rögzíteni 
kell.  
 
Kasza József képviselő: Kérdezi, hogy Igar Község Önkormányzatánál hány köztisztviselő 
dolgozik. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyző: Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakulása 
esetén Igar községben 3 köztisztviselő látná el a feladatokat. Kérdezi, hogy van – további 
kérdése a képviselőknek. 
 
A közös önkormányzati hivatalok megalakulásával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el az elmondottakat a Képviselő-testület tudomásul veszi. 
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B) INGATLANVÁSÁRLÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM MEGVITATÁSA 
 (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint a napirendi pontot. Az 
előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kutasi József 
Sáregres, Kassai u. 6. szám alatti lakos ingatlanvásárlásra irányuló kérelmet nyújtott be a 
649/2. hrsz. -ú önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében. Elmondja, hogy korábbi 
testületi ülések alkalmával a testület úgy nyilatkozott, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlant 
nem kíván értékesíteni. 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy hivatkozással az elmondottakra, javasolja a 
kérelmet elutasítani. 
 
Az ingatlan vásárlással 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 
101/2012. (XII.11) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete Kutasi József 7014. Sáregres, Kassai 
utca 6. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlására irányuló kérelmét 
megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
A képviselő – testület úgy határozott, hogy 649/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú 746 m2  
nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő belterületi földterületet nem kívánja értékesíteni. 
 
A Képviselő – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
 
Felelős: Tiringer Mária polgármester  
Határid ő:  azonnal 
 
 
C) TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKORVOSI SZAKELLÁTÁSRÓL 

 (Előterjesztő: Tiringer Mária polgármester) 
 

Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Babos Éva 
Gizella gyermekorvos vállalkozását a cégbíróság megszüntette. Új céget kell alapítani a 
feladatellátásához. Jelenleg közalkalmazottként végzi a tevékenységét. Az új cég 
megalapításához nyilatkozatra van szüksége, miszerint számára az önkormányzat a rendelőt 
határozatlan időre biztosítja. Kéri a képviselők felhatalmazását a nyilatkozat megtételére. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
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A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
102/2012. (XII.11) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
dr. Babos Éva Gizella gyermekorvos cégnyilvántartási eljárásához a szükséges nyilatkozatot 
megtegye a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanhasználatot illetően. 
 
 
Felelős: Tiringer Mária polgármester  
Határid ő:  azonnal 
 
 
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 16.30 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyző 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 

Gulyás Tibor  
alpolgármester 

Tomasek Tamás 
képviselő 

 
 
 


