JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 20-án
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyzı
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Bandi
Istvánné és Tomasek Tamás képviselıket megválasztotta.
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásának megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2.) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásával kapcsolatos döntés
megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) Cece – Alap – Sáregres – Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntés megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
4.) Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁNAK MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az országgyőlés elfogadta a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló
törvényt, így a költségekkel és az egyes településekre jutó hozzájárulás tervezett összegével is
lehet számolni.
A jogszabályok szerint megfelelı elıkészítés és szándék mellet a közös önkormányzati
hivatal 2013. január 1-jével megkezdheti mőködését. A megalakításra 2013. január 1–jét
követı 60 napon belül van lehetısége az önkormányzatoknak.
Folyamatos egyeztetések alapján az alábbi létszámokkal áll fel a közös önkormányzati
hivatal:
Jegyzı
Aljegyzı
Mezıszilas 7 fı köztisztviselı
Igar
3 fı köztisztviselı
Sáregres
2 fı köztisztviselı
A feladatalapú finanszírozás során az államtól kapott összeg 49.006.000,- Ft. A támogatással
nem fedezett összeg: 11.398.964,- Ft. A támogatással nem fedezett összeg lakosságszám
arányosan kerül felosztásra, Sáregres Község Önkormányzatának 2.118.317,- Ft hozzájárulást
kell fizetni az elızetes kalkulációk alapján.
Javasolja a megállapodás elfogadását. A döntés meghozatala után a Megállapodás aláírására
és az Alapító Okirat elfogadására közös testületi ülésen kerül sor Mezıszilas és Igar Községek
Képviselı - testületeivel. Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek.
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
el,
Az
elıterjesztéssel
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Közös Önkormányzati hivatal
Megállapodással kapcsolatos határozati javaslatot.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
108/2012. (XII.20.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Mezıszilasi Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására és mőködtetésére vonatkozó megállapodás tervezet megismerte,
megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti tartalommal Mezıszilas és Igar Községek
Önkormányzata Képviselı – testületeinek elfogadásra javasolja.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal
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Tiringer Mária polgármester: Javasolja 2013. január 31. napjával Mezıszilas –Sáregres
Községek Körjegyzıségének megszüntetését.
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
el,
Az
elıterjesztéssel
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Mezıszilas – Sáregres Községek
Körjegyzısége megszőntetı okiratára irányuló határozati javaslatot.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
109/2012. (XII.20.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Mezıszilas – Sáregres Községek
Körjegyzısége Megszüntetı Okirata tervezetét megismerte, megtárgyalta és az elıterjesztés
szerinti tartalommal Mezıszilas Község Önkormányzata Képviselı – testületének elfogadásra
javasolja.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

Tiringer Mária polgármester: Elfogadásra javasolja a Mezıszilasi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okirata elfogadását az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal. Kérdezi, hogy
van-e képviselıknek kérdése, eltérı javaslata.
Az
elıterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
el,
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okirata elfogadására irányuló határozati javaslatot.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
110/2012. (XII.20.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Mezıszilasi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okirata tervezetet megismerte, megtárgyalta és az elıterjesztés szerinti
tartalommal Mezıszilas és Igar Községek Önkormányzata Képviselı – testületeinek
elfogadásra javasolja.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal
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2.)
SÁRBOGÁRDI
TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁS
FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, a Társulási Tanács úgy döntött, hogy 2013. április 30-i dátummal megszünteti a
társulást. Az ellátott feladatok zöme a sárbogárdi hivatalhoz kerül.
Az
elıterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzatának
111/2012. (XII.20.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás feladatellátását érintı változásokra vonatkozó javaslatot, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 9 egyhangú igen mellett – jelenkori
ismeretei alapján – szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2013. április 30.-án közös
megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást jogutóddal megszünteti,
amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések képviselı testületei minısített többséggel azt elfogadják.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı - testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2013. április 30.-án közös megegyezéssel, jogutóddal történı megszüntetésével:

1. Egyetért
2. Nem ért egyet

A Képviselı - testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselı - testület döntésérıl értesítse.

Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal
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3.) CECE – ALAP – SÁREGRES – VAJTA ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Tekintettel arra, hogy 2013. január 1. napjától a
magyar állam fogja ellátni a Cecei Általános Iskola mőködtetésével kapcsolatos feladatot
szükségessé vált a Cece – Alap – Sáregres – Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodása módosítása, illetve az intézményfenntartó társulás
megszüntetése. Javasolja módosítani elsı határozati javaslatot úgy, hogy Sáregres Község
Önkormányzata megbízza Cece Nagyközség Önkormányzatát a közétkeztetéssel kapcsolatos
feladatellátással.
Továbbá javasolja határozati javaslat elfogadását Cece – Alap – Sáregres – Vajta Általános
Iskolai Intézményfenntartó Társulás megszüntetésérıl.
Az
elıterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
el,
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel Cece – Alap – Sáregres – Vajta Általános
Iskolai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosítására irányuló
határozati javaslatot.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
112/2012. (XII.20.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. augusztus 31-i hatállyal
elfogadott Cece – Alap – Sáregres - Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
Megállapodását az alábbi pontokkal egészíti ki:
„11.4 A Társult Önkormányzatok a társulás megszőnése esetén a normatív állami
hozzájárulással, a társulás vagyonával a megszőnést követı évben esedékes zárszámadást
követı 30 napon belül elszámolnak.
11.5.A Társult Önkormányzatok a társulás megszőnése után felmerülı pénzügyi
kötelezettségek tekintetében - a figyelemmel a kötelezettség felmerülésének okára - külön
megállapodásban számolnak el.
11.6. Sáregres Község Önkormányzata megbízza Cece Nagyközség Önkormányzatát a
közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátással.
11.7. A Társult Önkormányzatok a társulás megszőnése esetén azon projektek tekintetében,
amelyeknél az Önkormányzatok valamelyike a projektgazda a megvalósítás helye szerinti
önkormányzat, mint tulajdonos jár el és járul hozzá a projekt megvalósításához és az
eredményeinek fenntartásához.
Felelıs: Tiringer polgármester
Határidı: azonnal
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Az
elıterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
hangzott
el,
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel Cece – Alap – Sáregres – Vajta Általános
Iskolai Intézményfenntartó Társulás megszőntetésére irányuló a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
113/2012. (XII.20.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete az általános iskolai nevelés és oktatás
feladatainak ellátására Alap-Cece-Vajta Önkormányzatok Képviselı-testületeivel határozatlan
idıre kötött Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás
2012. december 31-i hatállyal felmondja, mivel az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-tıl a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ jogosult
a 2012. december 12-i dátummal megkötött
megállapodás értelmében.
A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevı tagönkormányzatok
képviselı-testületei minısített többséggel hozott határozatukkal jóváhagyták.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl az intézményfenntartásra
létrehozott társulásban résztvevı önkormányzatokat képviselıit értesítse.
Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskola
Intézményfenntartó Társulása vagyonának felosztását, a normatív állami hozzájárulás
elszámolását a 2012. évi zárszámadást követı 30 napon belül végrehajtja.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

5.) BEJELENTÉSEK
a) Tájékoztatás az orvosi ügyelettel kapcsolatban
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a jelenleg mőködı
központi orvosi ügyelethez jelezte csatlakozási szándékát Dég, Lajoskomárom, és
Mezıkomárom. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elmondottakat a
Képviselı-testület tudomásul veszi.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése,
hozzászólása.
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy a Zrínyi utcában a hídgyőrőknél áll a víz az
árokba. Ezzel kapcsolatban lehetne-e intézkedni.
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Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Steidl János mőszaki vezetıvel fel fogja
venni a kapcsolatot.
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, hogy Takács István elnök megkérte, hogy kérdezze
meg a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvánnyal kapcsolatban, ki kezdeményezheti a
szervezet megszőntetését.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy nem javasolja megszüntetni a civil
szervezetet. A feladatellátást kell átgondolni, és esetlegesen a tisztségekrıl le lehet mondani.
Ezzel kapcsolatban meg fognak keresni egy ügyvédi irodát. Kérdezi, hogy a képviselıknek
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
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Tomasek Tamás
képviselı

