JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én
15.30 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
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
alpolgármestert.

javasolja

Tomasek

Tamás

képviselıt

és

Gulyás

Tibor

A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Tomasek Tamás képviselıt és Gulyás Tibor alpolgármestert 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.) A Sáregresi Tagóvoda felújításával kapcsolatos költségvetés megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2.) Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)
A
SÁREGRESI
TAGÓVODA
FELÚJÍTÁSÁVAL
KÖLTSÉGVETÉS MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

KAPCSOLATOS

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja,
hogy a Gázmodul-Weisz Kft-tıl árajánlatot kért a Sáregresi Tagóvoda belsı vizesblokk
rendszerének felújításával kapcsolatban. Mint a képviselık elıtt ismeretes, a pályázat
elbírálása során csökkentett összegő támogatás (21.600.000 Ft.- helyett 18.000.0000,- Ft
támogatás) került megállapításra, amely csökkentett mőszaki tartalmat is jelent egyben az
óvoda felújítás tekintetében. Az eredeti tervek szerint megvalósult volna a mosdó teljes
felújítása is. A képviselık tapasztalták, hogy nagyon indokolt a felújítás a vizesblokk állapota
miatt. A vállalkozó által elkészített árajánlatot Havasi János mőszaki ellenır átnézte, a
költségvetés összege bruttó 1.293.637,- Ft. A külsı bekötés vállalási díja bruttó 155.838,- Ft,
továbbá bruttó 100.000,- Ft a mosdókban található válaszfalak beépítése. Ha a Képviselıtestület úgy határoz, akkor megtörténhet a teljes a csıvezetékrendszer cseréje.
Elmondja, ha a csövek nem lesznek most kicserélve, akkor késıbb biztosan szükségessé válik.
Megítélése szerint, indokolt lenne a teljes vízhálózat cseréje. Kérdezi, hogy van-e a
képviselıknek kérdése.
Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy a munkadíj több, mint az alapanyag díja.
Tiringer Mária polgármester: Rezsióradíjban számolnak. A kivitelezı is és a mőszaki
ellenır is elfogadhatónak tartotta az árajánlatot.
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja, az árajánlat elfogadását.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy megvalósuljon-e a külsı bekötés is.
Tomasek Tamás képviselı: Javasolja, a külsı csıcserét is.
Az elıterjesztéssel 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:

3

Sáregres Község Önkormányzat
32/2012. (V. 10.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Sáregresi Tagóvoda mosdó
felújítására irányuló árajánlatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
I.
A Képviselı – testület megbízza a Gázmodul-Weisz Kft. (7000. Sárbogárd, Ady E. u. 215.;
adószáma: 11457035-2-07; képviseli: Weisz Gábor; a továbbiakban: Vállalkozó)) vállalkozást
a 7014. Sáregres, Kossuth utca 12. szám alatti Sáregresi Tagóvoda gyermek mosdó
vizesblokk vízellátás-csatorna felújításának épületgépészeti munkálataival bruttó 1.293.637,Ft vállalási díjért.
II.
A Képviselı – testület megbízza továbbá Vállalkozót a 7014. Sáregres, Kossuth utca 12. szám
alatti Sáregresi Tagóvoda gyermek mosdó vizesblokk vízellátás-csatorna felújításával
kapcsolatos külsı bekötési épületgépészeti munkálataival bruttó 255.838,- Ft vállalási díjért.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

2.) BEJELENTÉSEK
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
a) Megállapodási szerzıdés véleményezése
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy Alap Község Önkormányzata megküldte a
megállapodás tervezetet, amely a Sáregresi Tagóvoda felújításával kapcsolatos támogatás
igénybevételére, illetve elszámolására irányuló információkat tartalmazza. A tervezetet a
képviselık megkapták. Kérdezi, hogy van-e a képviselıknek kérdése, hozzászólása az
elmondottakkal kapcsolatban.
Az elıterjesztéssel 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:
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Sáregres Község Önkormányzat
33/2012. (V. 10.) számú határozata

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
elıirányzatból
származó
támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján kérelmet
nyújtott be, melynek során támogatást nyert el. A Belügyminisztériummal kötött támogatási
szerzıdés szerint a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) főtéskorszerősítése és
födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, Kossuth út 12.) felújítása
valósítható meg.
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete a támogatás igénybevétele, a támogatási
célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében elıterjesztett megállapodás
tartalmát elfogadja, annak aláírására jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint Tiringer Mária
polgármestert felhatalmazza.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

b) Döntés szabad pénzmaradvány lekötésérıl

Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Oláh Jánosné
pénzügyi fımunkatárs jelezte, hogy indokolt lenne az önkormányzat az ideiglenesen szabaddá
vált pénzmaradványát OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alapba fektetni. Hivatkozással az
elmondottakra, javasolja 10.000.000,- Ft lekötését.

Az elıterjesztéssel 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:
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Sáregres Község Önkormányzat
34/2012. (V. 10.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete úgy határozott, hogy az ideiglenesen
szabaddá vált pénzeszközét OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alapba fekteti 10.000.000,- Ft
értékben.
A Képviselı – testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
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:

Tomasek Tamás
képviselı

Gulyás Tibor
alpolgármester

