JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-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
Gicziné Boromissza Márta
Zsobrák Istvánné
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 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl
szóló beszámoló megvitatása
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı
2.) Egyes helyi önkormányzati rendeletek tényállásai hatályon kívül helyezésérıl
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı
3.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének
betöltésére meghirdetendı pályázati felhívás elızetes véleményezése
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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4.) A Sárbogárdi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) A Vodafone Magyarország Zrt. szerzıdésmódosításra irányuló kérelmének
megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2011.
ÉVI
GYERMEKVÉDELMI
TEVÉKENYSÉGÉRİL
MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

GYERMEKJÓLÉTI
ÉS
SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ

Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az elıterjesztést a képviselık megkapták. Köszönti Gicziné Boromissza
Márta gyermekjóléti ügyintézıt, és Zsobrák Istvánné igazgatási fımunkatársat.
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági
intézkedésekkel kapcsolatban 35 iktatott ügyirat keletkezett. Jelenleg veszélyeztetettként 31
gyermek van nyilvántartva, mely 12 családot érint. Védelembe vétel 2011-ben egy családnál
történt, iskolai hiányzás miatt. Így az iskoláztatási támogatás felfüggesztése egy esetben
történt, ezért az Önkormányzat nyitott családtámogatási számlára került a gyermek után járó
támogatás, mely a családgondozó, mint eseti gondnok megbízásával kerül a jogosult részére
havonta felhasználásra. A településen nevelıszülınél elhelyezett gyermekek száma 15 fı.
Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztést illetıen.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi Gicziné Boromissza Márta gyermekjóléti
ügyintézıtıl, hogy rendkívüli esemény történt –e a településen feladatellátása során.
Gicziné Boromissza Márta gyermekjóléti ügyintézı: Elmondja, hogy egy családból 3
gyermeket ki kellett emelni a fennálló körülmények miatt. Jelenleg a gyermekek
nevelıszülınél kerültek elhelyezésre.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban több 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
37/2012. (V.31.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az önkormányzat 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta és azt az elıterjesztés szerint elfogadja.
A képviselı – testület utasítja a körjegyzıt, hogy a beszámolót küldje meg a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelıs: dr. Kardos Tamás körjegyzı
Határidı: 2012. június 15.

2.)

EGYES HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRİL
(Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás körjegyzı)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

TÉNYÁLLÁSAI

Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a
szabálysértésekrıl és a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény, mely 2012. április 15-én lépett hatályba, tartalmazza,
hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Hatályon kívül
kell helyezni az alábbi önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseit:
Az állattartás szabályairól szóló 8/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 12/2011.(VII.4.) önkormányzati rendelet
A temetıkrıl és temetkezések rendjérıl szóló 4/2001.(III.30.) számú rendelet. Javasolja, a
rendelet - tervezet elfogadását.
Kérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztést illetıen.
Kasza József képviselı: Ezentúl nem lehet felszólítani az ingatlan tulajdonosokat az
ingatlanok tisztántartásával kapcsolatban?
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Fel lehet szólítani, de nem lehet megbírságolni.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a helyi szociális rendelet alapján, aki
ingatlanát nem gondozza, és szociális ellátást kap az önkormányzattól, tıle az ellátást meg
lehet vonni. Jelenleg csak ez a szankcionálás lehetséges.
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:
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Sáregres Község Önkormányzat
7/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül
helyezésérıl
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

3.) ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE ÓVODAVEZETİI
MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE MEGHIRDETENDİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ELİZETES VÉLEMÉNYEZÉSE
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy Alap Község Önkormányzata megkereste az önkormányzatot, hogy AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében
létrehozott és mőködtetett Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsıde óvodavezetıjének
vezetıi megbízása 2012. augusztus 15-én lejár. Az óvodavezetıi megbízás betöltéséhez
pályázati kiírás szükséges, melyet a Képviselı-testületnek véleményezni kell. Kérdezi, hogy
van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztést illetıen.
Javasolja, a határozati 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
38/2012. (VI. 31.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete – az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló
megállapodás 8.1.3. pontja alapján – az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
óvodavezetıi munkakörének betöltésére kiírandó pályázati felhívás tartalmát elızetesen
véleményezve és az alábbi döntést hozta:
I.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Alap
Község Önkormányzata, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése a „közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdessen az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének betöltésére az alábbi
tartalommal:
1. A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti
jogviszony
2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
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3. Vezetıi megbízás idıtartama:2012. augusztus 16. – 2017. augusztus 15.
4. munkavégzés helye: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény székhelye
7011 Alap, Vörösmarty utca 7.
5. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § - 55. §-ában meghatározott
feladatok.
6. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
7. Pályázati feltételek:
7.1. óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
7.2.
pedagógus szakvizsga,
7.3. másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség,
7.4. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott felsıfokú
iskolai végzettség és szakképzettség mellett feltétel, hogy a pályázó igazolja, hogy
a) legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a három évnél fiatalabb
gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket, vagy
b) rendelkezik a bölcsıdei gondozói, bölcsıdei szakgondozói munkakör
betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel;
7.5. legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
7.6. büntetlen elıélet, magyar állampolgárság, cselekvıképesség,
7.7. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógusmunkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás,
7.8. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
8.1.
a pályázat benyújtásának idıpontjában három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
8.2. pályázó szakmai életrajza,
8.3. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel,
8.4. vezetési program,
8.5. végzettségeket és szakképzettségeket, képesítést igazoló okiratok másolata,
8.6. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
8.7. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a kiírt pályázat nyilvános vagy zárt
képviselı-testületi ülésen történı tárgyalásához járul hozzá,
8.8. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó megbízása esetén a külön törvényben
rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
9. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. augusztus 16.
10. A pályázat benyújtásának határideje:
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történı közzétételtıl számított 30
nap. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Méhes Lajosné Alap
Község Polgármestere nyújt a 25/221-102 telefonszámon.
11. A pályázat benyújtásának módja:
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Postai úton Alap Község Önkormányzata, Méhes Lajosné polgármester részére 7011 Alap,
Dózsa György utca 31. szám alatti címre,
Személyesen Méhes Lajosné polgármester részére a megjelölt címen.
A pályázatot tartalmazó borítékon kerüljön feltüntetésre a munkakör megnevezése.
12. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Határidıben benyújtott az a pályázat, amely a megadott pályázati határidı utolsó napján 16.00
óráig a megadott címre beérkezett. A pályázatok elbírálásáról a véleményezési határidı lejárát
követı elsı testületi ülésen dönt Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete.
13. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
13.1. Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán: elıreláthatólag 2012. június
6.
13.2. Oktatási és Kulturális Közlönyben
13.3. Alap Község Önkormányzata, mint székhelytelepülés valamint Alsószentiván,
Cece, Sáregres, Vajta, mint társult önkormányzatok hivatalos hirdetıtábláján a
helyben szokásos módon.
II.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a döntésrıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületét tájékoztassa.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

4.) A SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)

TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy a Társulási Megállapodást módosítani
szükséges az elıterjesztésben foglaltak szerint. Javasolja a módosításra irányuló javaslat
elfogadását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.

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
39/2012. (V. 31.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás VIII. számú módosítására irányuló elıterjesztést
megismerte, megtárgyalta és azt az elıterjesztés szerint elfogadja.
A képviselı – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2012. június 15.

5.) A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA
IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK MEGVITATÁSA
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. szerzıdésmódosítással kapcsolatban
megkereste az önkormányzatot. A bérleti szerzıdés alapján jelenleg 892.834,- Ft bérleti díjat
fizet a Vodafone az önkormányzatnak. A bérleti szerzıdés módosítása alapján 2012-2017.
között a torony bérleti díja 803.551,- Ft-ra módosulna. Eddig inflációt követı bérleti díjat
állapítottak meg. 2012-2017-ig fix díj megállapítását javasolják, nem lenne inflációkövetı
díjemelés. Elmondja, hogy a megkeresésben utalnak arra, hogy amennyiben az
önkormányzatok nem fogadják el a javasolt bérleti szerzıdés módosítását, felülvizsgálják a
jelenlegi tornyok szükségességét, illetve kiváltásra fogják a tornyokat javasolni.
Javasolja, hogy a szerzıdés módosítását a Képviselı-testület fogadja el.
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Az
elıterjesztéssel
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
40/2012. (V. 31.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete az önkormányzat és a Vodafone
Magyarország Zrt. között fennálló bérleti szerzıdés módosítására irányuló elıterjesztést
megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés módosítására
vonatkozó elfogadási nyilatkozatot aláírja a melléklet szerint.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2012. június 15.
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6.) BEJELENTÉSEK
a) A Sáregresi Tagóvoda támogatási kérelmének megvitatása
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az Óvoda
támogatási kérelemmel fordult a képviselı-testülethez. A megkeresést a képviselık
megkapták. Az óvodások Budapestre szeretnének kirándulást szervezni. Terveik szerint a
kistérségi buszt szeretnék elkérni, amely rendelkezésre áll.. Körülbelül 250 km –t vesznek
igénybe, a kedvezményes km ára kb. 120 Ft. Megítéléses szerint, a helyi intézményt
támogatni kell. Javasolja, hogy a kirándulással kapcsolatos utiköltséget biztosítsa a
képviselı-testület.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a kérelmet.

nem

hangzott

el,

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

Sáregres Község Önkormányzatának
41/2012. (V.31.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete a Sáregresi Tagóvoda óvodai
kirándulásra irányuló támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:
A Képviselı – testület a 2011. évi pénzmaradvány terhére biztosítja az óvodai kirándulással
kapcsolatos utiköltséget maximum bruttó 35.000,- Ft összegben.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a tagintézményvezetıt
értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: azonnal

b) Bontott ablak biztosítására irányuló kérelem megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Fekete Istvánné
7014 Sáregres, Kossuth u. 6. szám alatti lakos kérelemmel fordult a
képviselı-testülethez, miszerint 15 db bontott ablakra lenne szüksége.
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Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e ennyi bontott ablak az önkormányzat
tulajdonában. Egyébként pedig nem derül ki a felhasználási cél. Megítélése szerint az
önkormányzat is tudná hasznosítani a bontott ablakok egy részét.
Tiringer Mária polgármester: Felveti, hogy az ügyfél pontosítsa a kérelmet. Javasolja a
döntés elnapolását. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal
kapcsolatban.
Az
elmondottakkal
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a támogatási kérelmet.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
42/2012. (V.31.) számú határozata

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete Fekete Istvánné Sáregres, Kossuth
utca 6. szám alatti lakos bontott ablak biztosítására irányuló kérelmét megismerte,
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselı – testület elnapolja a döntést a kérelemmel kapcsolatban.
A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
Határidı: 2012. június 20.

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

