JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyzı
Fáncsik Judit jegyzıkönyvvezetı
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Bandi Istvánné és Kasza József képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Bandi Istvánné és Kasza József 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.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı
4.) Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda – bölcsıde Alapító Okirata módosítása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Tájékoztatás az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben foglalt pályázati lehetıségrıl
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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7.) Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı
8.) Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az elıterjesztést a képviselık megkapták. Tekintettel arra, az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012.(III.1.) BM
rendelet szerint meghirdetett felhívásra a Sáregresi Óvoda infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására 5.603.053,- Ft támogatási igény megjelölésével, melyhez 622.561,- Ft önerı
szükséges. Az önerı biztosítása miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítása szükséges. Módosításra került a 2012. évi költségvetés bevételei oldalon az elızı
évek elıirányzat maradványainak, pénzmaradványának igénybevétele, valamint a kiadási
oldalon az felújítási kiadások az említett 622.561,- Ft-tal.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzat
4/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
1/2012.(II.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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2.)
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2011.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a
testületet, hogy az elıirányzat módosítások részletezését az elıterjesztés tartalmazza. A 2011.
évben a féléves és a háromnegyed éves költségvetési beszámolók tárgyalása során részletesen
megismerhették az elıirányzatok módosításának szükségességét. Kérdezi, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011. (II. 12.) rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti, az önkormányzat 2011. évi költségvetésnek
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról a napirendet. Tájékoztatja a testületet, a
beszámolóban feltüntetésre kerültek azok a szervek, akik az önkormányzattal együtt látnak el
a feladatokat, valamint feltüntetésre kerültek a hozzájárulásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségek is. A beszámoló részletesen tartalmazza a 2011. évi bevételeket és kiadásokat.
Elmondja, Alap Község Önkormányzata, mint gesztortelepülés 22.477.000,- Ft egyszeri
vissza nem térítendı támogatást nyert, mely az Alapi Óvoda és Egységes-bölcsıde valamint a
Sáregresi Tagóvoda felújítására használható fel. A támogatási szerzıdés szerint a tervezett
önerı 1.800.000,- Ft. A felújítás során saját forrásként, a pályázatírás díja, az engedélyezési és
kivitelezési tervek elkészítésének díja, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának díjára
kifizetett összeg 1.068.000,- Ft.
Az önkormányzat bevételei közül kiemelkednek a saját mőködési bevételei, a központosított
elıirányzat, személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a saját bevételek.
Központosított elıirányzatok közé sorolható a nyári gyermekétkeztetés is.
Felhalmozási és tıke jellegő bevételünk összesen 1.822.000,- Ft, mely a vízközmő
üzemeltetésébıl, az ingatlanértékesítésbıl, a Temetkezési Kft.-ben lévı üzletrész
értékesítésébıl, valamint a kamatbevételbıl származik.
Év végén hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása címen 2.112.000,- Ft
támogatást kapott az önkormányzat.
Évközben önkormányzatunk „Értékteremtı pályázat” útján hosszú távú közfoglalkozatásra
összesen 1.793.000,- Ft támogatást nyert.
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Az Alapi Önkormányzat 741.000,- Ft-ot fizetett vissza az önkormányzatnak, a körjegyzıség
993.000,- Ft-ot a 2011. évi beszámolója elfogadását követıen. A véglegesen átvett
pénzeszközök összege 0,- Ft.
Az önkormányzat fıbb kiadásai közé sorolható a személyi juttatások, a mőködési célú
támogatások (Alap Község Önkormányzat óvodai neveléséhez kapcsolódóan, Körjegyzıség
mőködéséhez, Központi orvosi ügyelet ellátásához, Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez).
Sáregres Község Önkormányzat döntése alapján támogatásban részesülnek az egyházak és a
civil szervezetek. Az önkormányzat 82.000,- Ft társulási hozzájárulást fizet a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társaság részére. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
a Vízmő és az óvoda felújításához önerıt biztosított.
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 25.321.000,- Ft. Mőködési célú szabad
pénzmaradvány 9.180.000,- Ft. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek a beszámolóval
kapcsolatban.
A beszámolóval kapcsolatban további 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
21/2012. (IV. 27.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı –testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és a melléklet
szerint elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet - tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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3.) AZ
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI
ELFOGADÁSA
(Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

SZABÁLYZATÁNAK

Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy 2012. január 1. napján lépett hatályba
a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény, mely hatályon kívül helyezte a korábbi
2003. évi jogszabályt. Az új törvény is módosításra került a 2012. évi V. törvényben. A
törvény keretjellege erısödött, és több rendelkezés a végrehajtási törvényben került
szabályozásra. Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel
kapcsolatban. Javasolja a közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadásra.
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
22/2012. (IV.27.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Sáregres Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint
elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

4.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK
ELFOGADÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés és rendelet – tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, a többször módosított 2011. évi CVIII.
törvény alapján az Önkormányzatnak, és intézményeinek közbeszerzési szabályzatot kell
készítenie. A mővelıdési ház felújításával kapcsolatos beruházás került feltüntetésre az
közbeszerzési tervben. A közbeszerzési terv év közben, igény szerint módosítható. Kérdezi,
hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban. Javasolja
a közbeszerzési tervet elfogadásra.
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:
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Sáregres Község Önkormányzatának
23/2012. (IV.27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
szövegezéssel elfogadja az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

5.) AZ ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA – BÖLCSİDE ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, az Alapító okirat módosítására
jogszabályváltozás miatt van szükség. Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdése a képviselıknek. Javasolja, az Alapító Okirat módosítására irányuló javaslat
elfogadását.
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
24/2012. (IV.27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl
szóló megállapodás 8.1.1. pontjára - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító
Okirata 9.) d) pontja a törzskönyvi bejegyzés szerinti hatállyal történı módosítása
tekintetében elıterjesztés szerinti tartalommal egyetértı véleményét nyilvánítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község Polgármesterét értesítse.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal
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6.) TÁJÉKOZTATÁS
AZ
ÖNKORMÁNYZATI
FELZÁRKÓZTATÁSI
TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES FELTÉTELEIRİL
SZÓLÓ 5/2012. (III. 1.) BM RENDELETBEN FOGLALT PÁLYÁZATI
LEHETİSÉGRİL
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy az önkormányzatnak lehetısége nyílna
pályázatot benyújtani „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatások igénybevételének
részletes szabályairól” szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)
szerint meghirdetett felhívásra. A pályázatban a mutatószámok alapján Sáregres 3.600.000,Ft támogatási összeget jelölhet meg. A felzárkóztatási támogatást az önfenntartást elısegítı
épületek felújítására, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, és fejlesztésekre
lehet fordítani. Hivatkozással az elmondottakra kért árajánlatokat gépbeszerzésre és a
mővelıdéi ház felújítására vonatkozóan is. A mővelıdési háznál tetıcsere, nyílászáró csere,
és a külsı szigetelés lenne indokolt. A kért árajánlat (CUKÉP Kft.) alapján a 3.600.000,- Ftból megvalósulhatna az épület külsı nyílászáró cseréje és a vakolat cseréje.
A BM pályázatokon belül gépbeszerzésre is lehetne pályázni. Mezıgazdasági gépekre is kért
árajánlatot. A gépbeszerzésnél viszont mérlegelni kell a jövıbeni költséget is.
Gulyás Tibor alpolgármester: A gépvásárlást nem javasolja.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, a mővelıdési ház felújítására szakaszokban
lehetne pályázni, és ezzel a pályázattal el lehetne kezdeni a felújítást. Javasolja, a mővelıdési
ház felújítására benyújtani a pályázatot. Kérdezi, hogy van-e kérdése, eltérı javaslata a
képviselıknek.

Az elmondottakkal kapcsolatban további 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
30/2012. (IV. 27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatások igénybevételének
részletes szabályairól” szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)
szerint meghirdetett felhívásra, a Csók István Mővelıdési Ház (7014 Sáregres,
Kossuth utca 8.) felújítására 3.600.000 forint támogatási igény megjelölésével.
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I.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat keretében
benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 3.600.000 forint összegben vállalja,
melybıl Sáregres Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7014 Sáregres,
Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan felújítására (külsı nyílászárók cseréje és
homlokzat vakolási munkálatai) benyújtott támogatási igény 3.600.000 forint,
melyhez önerı biztosítása nem szükséges.

II.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy:
a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 3
évig a támogatási igényben meghatározott eredeti rendeltetésének megfelelıen
használja és hasznosítja

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

7.) MEZİSZILAS – SÁREGRES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ
ELFOGADÁSA
(Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy a körjegyzıség tekintetében a
teljesített bevételi fıösszeg 39.031.000,- Ft, a teljesített kiadási fıösszeg 39.505.000,- Ft.
Mezıszilas és Sáregres Községek között felosztott kiadások és a dolgozók költségei összesen:
8.920.028,- Ft. Sáregres Község Önkormányzat 8.514.960,- Ft hozzájárulást fizetett. A fentiek
alapján Sáregres Község Önkormányzatának 2011. évre még 405.068,- Ft hozzájárulást kell
fizetnie Mezıszilas Község Önkormányzata részére. Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek. Javasolja, a beszámoló elfogadását.
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
25/2012. (IV. 27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete Mezıszilas – Sáregres Községek
Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.
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Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

9.) BEJELENTÉSEK
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)

a) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Társulás 2011. évi költségvetésének véleményezése
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

Intézményfenntartó

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy a Sáregresi Tagóvoda és az Alapi
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde a 2011. évben pályázatot nyújtott be intézményei
felújítására, a pályázat kedvezı elbírálását követıen 22.477.000,- Ft támogatást kapott Alap
Község Önkormányzata, mint gesztor település. A támogatás összegébıl Sáregres Község
Önkormányzatát 16.200.000,- Ft illeti meg. Sáregres Község bevételeinek és kiadásainak
különbözeteként megjelent 16.940.000,- Ft összegbıl kötelezettséggel terhelt összeg
16.200.000,- Ft, így a település 740.000,- Ft összeget a gesztortelepüléstıl visszakap.
Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek. Javasolja, az
elıterjesztés elfogadását.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
26/2012. (IV. 27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai
Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
2011. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl alábbi tartalom
szerint egyetértı véleményét nyilvánítja:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi
költségvetésének teljesítését 168.285.000 forint bevételi és 144.995.000 forint
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja.
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I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
a) Intézményi mőködési bevételek:
17.689.000 forint
b) Normatív állami hozzájárulás:
56.894.000 forint,
c) Központosított elıirányzat:
22.477.000 forint,
d) Egyéb központi támogatás:
2.659.000 forint,
e) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele:
8.985.000 forint,
f) Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
59.581.000 forint.
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím
szerinti bontásban az alábbi:
a) Személyi juttatások:
71.299.000 forint,
17.476.000 forint,
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi és folyó kiadások:
47.316.000 forint,
d) Támogatás értékő mőködési kiadás
(társulás 2010. évi maradványrendezése):
8.195.000 forint,
e) Felhalmozási kiadások:
ea) Alapi Székhelyóvoda felújítása pályázathoz elıkészítés saját forrásból
625.000 forint,
eb) Riasztó bıvítése Alapi Székhelyóvoda saját forrásból 45.000 forint,
ec) Alapi Székhelyóvoda konyhára hőtı beszerzése
saját forrásból
39.000 forint.
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése bevételének és
kiadásának teljesítése településenként (forintban):

Önkormányzat
megnevezése
Alap
Cece
Vajta
Sáregres
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
64.887.000
51.021.000
11.949.000
30.746.000
9.682.000

Kiadás
teljesítése
58.819.000
48.964.000
14.154.000
13.806.000
9.252.000

Különbözet

6.068.000
2.057.000
-2.205.000
16.940.000
430.000

A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a társult települések
önkormányzataival pénzügyileg rendezi. Sáregres település esetén a bevétel és
kiadás különbözeteként megjelenített 16.940.000 Ft összegbıl kötelezettséggel
terhelt összeg – óvoda felújítására kapott támogatás - 16.200.000 Ft, így a
településsel pénzügyileg rendezni 740.000 Ft-ot köteles a székhelytelepülés.
II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervnek, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıdének 2011. évben felhalmozási kiadása
egyrészt pályázatok elıkészítésének költségébıl, másrészt saját konyhájának
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eszközbeszerzésére irányuló teljesítésébıl illetve riasztórendszerének bıvítésébıl
keletkezett.
III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde esetén 2011. évben mőködési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének adósságállománya,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a
szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett.

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község
Polgármesterét értesítse.

Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

b) Tájékoztatás a 2012. évi közszolgáltatási díjakról
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, a Képviselı-testület 2011. december 21-i
ülésén döntött a 2012. évi közszolgálati díjakról. Az egyes törvények Alaptörvénnyel
összefüggı módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 196. §-a kiegészítette a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt a 57. §-sal, melynek értelmében a
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg az önkormányzat
képviselı-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. 2012. év április 7-én hatályba lépett a 2000. évi
XLIII. tv. módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. tv. amely megállapítja, hogy 120 l mérető
tárolóedény esetében az egyszeri ürítési díj mértéke nem haladhatja meg a nettó 650,- Ft-ot.
Sáregres tekintetében a 2012. évre megállapított közszolgáltatási díj 289,- Ft + ÁFA/ürítés.
Tekintettel arra, hogy a rendelet nem került hatályon kívül helyezésre év közben, és megfelel
a törvényi szabályozásnak a megkeresést az önkormányzat tudomásul veszi. Kérdezi, hogy az
elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás
Képviselı - testület az elmondottakat tudomásul veszi.

nem

hangzott

el,

a
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c) Sáregresért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Sáregresért
Közhasznú Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan támogatási kérelemmel fordult a
képviselı-testülethez. A megkeresést a képviselık megkapták.
Elmondja, hogy 50.000,- Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült az egyesület az
elmúlt évben is. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezésre került támogatás
civil szervezeteknek. Elfogadásra javasolja a Sáregresért Közhasznú Egyesület támogatási
kérelmét, és a korábbi évekhez hasonlóan javasolja bruttó 50.000,- Ft vissza nem térítendı
támogatás megállapítását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal
kapcsolatban.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel az árajánlatot.

nem

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzatának
27/2012. (IV. 27.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a Sáregresért
Közhasznú Egyesület részére (Sáregres, Kossuth utca 8.) bruttó 50.000,- Ft vissza nem
térítendı támogatást biztosít mőködési célra a 2012. évi költségvetés terhére.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2012. május 10.

d) Tatai Istvánné cserépvásárlási kérelme
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy Tatai Istvánné Erkel u.
34. szám alatti lakos azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, miszerint 1000-1200
darab cserépre lenne szüksége. A bontott cserép ára 15-20,- Ft/ db. Javasolja, a 1200 db
cserép értékesítését. Kérdezi, hogy van-e eltérı javaslat.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

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

Sáregres Község Önkormányzatának
28/2012. (IV. 27.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Tatai Istvánné Sáregres,
Erkel F. utca 34. szám alatti lakos bontott cserépvásárlásra irányuló kérelmét megismerte,
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselı – testület értékesíteni kíván a kérelmezı részére 1000-1200 db bontott
tetıcserepet és 30 db kúpcserepet bruttó 20 Ft/db eladási áron.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2012. május 10.

e) Cece Polgári Sportegyesület kérelme
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti a kérelmet. Tájékoztatja Képviselı-testületet, hogy
Menyhárt Tamás a Cece Polgári Sportegyesület szakosztályvezetıje megkereste az
önkormányzatot, miszerint a sportpályát és az öltözıt 3 hónapra biztosítsa a Képviselıtestület. A cecei sportöltözıt felújítják, ezért nem tudják ott megrendezni a mérkızéseket.
Elmondja, hogy a sportöltözınél víz és gáz mérıóra van. A mérkızések alkalmával
használnák a gázt és a vizet. Kérdés, hogy a Sportegyesület fizessen-e rezsiköltséget, vagy
sem. Javasolja, a sportöltözı térítésmentes biztosítását. Kérdezi, hogy van-e kérdés, eltérı
javaslat.
Az
elmondottakkal
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
29/2012. (IV. 27.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Cece Polgári Sportegyesület
használatba adási kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselı – testület használatba adja az önkormányzat tulajdonát képezı, Sáregres, 07/1
hrsz-ú ingatlant a Cece Polgári Sportegyesület (7013. Cece, Arany J. utca 5.; képviseli:
Menyhárt Tamás szakosztályvezetı), részére a mellékelt használatba adási szerzıdés
értelmében.
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A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási szerzıdés
aláírja.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése,
hozzászólása.

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 16.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Kasza József
képviselı

