
JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-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 

  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 Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester   
 

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok 
szankcionálásáról  

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

3.) A Sáregresi Tagóvoda felújítására irányuló támogatás igénybevételérıl szóló 
megállapodás módosítása  

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
 

4.) Bejelentések 
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 1.) AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS M ŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
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. Elmondja, hogy a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) két szempont alapján kell módosítani. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az önkormányzat a Startmunka program keretén 
belül megtermelt növényeket már értékesítheti. A program kezdetén kizárólag civil 
szervezeteknek lehetett a megtermelt javakat felajánlani, térítésmentesen átadni. Az 
önkormányzat a Sárrét Közalapítványnak ajánlotta fel a zöldségeket. A Fejér Megyei 
Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint, az önkormányzatok értékesíthetnek növényeket, a 
megfelelı számviteli rend betartása mellett, ezért a szükséges szakfeladatot szerepeltetni kell 
a szabályzatban. Elmondja, a korábbi évekhez hasonlóan a Csülök Bt.-nek fogja értékesíteni 
az önkormányzat a növényeket.  
Továbbá tájékoztatja a Képviselı- testületet, hogy az SZMSZ –t tekintettel arra, hogy a nyári 
gyermekétkeztetési pályázatban óvodás és iskolás gyermekek is érintettek. A szükséges 
szakfeladatot a pályázatba be kell építeni.  
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.     
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
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 
8/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 

 
a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 

6/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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2.) A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSO KRÓL, 
VALAMINT AZOK SZANKCIONÁLÁSÁRÓL  
 
                        (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Megkéri, dr. Kardos Tamás körjegyzıt, ismertesse az 
elıterjesztés szerint a rendelet - tervezetet. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Ismerteti a rendelet tervezetet. Tájékoztatja a Képviselı-
testületet, hogy a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásokról, és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrıl szılı 2012. évi II. törvény (továbbiakban: új Sztv.) 2012. április 15-
én hatályba lépett. A törvény hatályba lépését követıen a jegyzık általános szabálysértési 
jogköre megszőnt. Az új Sztv. szerint a jövıben csak törvény állapíthat meg szabálysértési 
tényállást, önkormányzati rendelet nem, 2012. május 31-ig az önkormányzatok kötelesek 
voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket, a Képviselı- testület az elızı Képviselı testületi ülésen, hatályon kívül 
helyezte. A helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új 
Ötv.) szerint a helyi önkormányzat képviselı-testülete önkormányzati rendeletben 
szabályozhatja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A képviselı-testület 
ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı közigazgatási 
bírság kiszabását rendelheti el. Elmondja, a Képviselı-testület dönthet arról, hogy a hatáskör 
gyakorlója a polgármester, vagy a jegyzı legyen. 
Elmondja, az alábbiak szerepelnek a rendeletben, a köztisztaság, a közterületek használatával 
kapcsolatos összefüggések. Az avar, kerti hulladék égetésének idıpontját a testület 
határozhatja meg.  
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, hogy a lakosság az avarégetés szempontjából 
betartja a szerdát és a pénteket az eddigi tapasztalatok szerint. 
Elmondja, hogy sajnos folyamatosan érkeznek a bejelentések az önkormányzathoz a 
vendéglátó egységek hangos zenehallgatása miatt. A hangos zenét zajmérıvel lehetne mérni. 
Reméli, hogy az elkövetkezı idıszakban mindez változni fog. 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Elmondja, hogy amennyiben a településen ilyen probléma 
van, akkor a vendéglátó egységek nyitva tartását a Képviselı-testület rendeletben 
korlátozhatja. 
 
Kasza József képviselı: Kérdezi, hogy a korlátozás a bálra is vonatkozik? 
 
Dr. Kardos Tamás körjegyzı: Csak a vendéglátó egységekre. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a rendelet meghatározott hatáskört a jegyzı, 
vagy polgármester gyakorolja-e? 
 
Gulyás Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy jegyzıi hatáskör elfogadását. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdése a 
képviselıknek. 
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Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a módosított  rendelet – tervezetet.    
  

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

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

9/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 
 

a tiltott, kirívóan tiltott közösségellenes magatartásról 
 

 (rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
 

3.) A SÁREGRESI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TÁMOGATÁ S 
IGÉNYBEVÉTELÉR İL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

 
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 

  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja, 
hogy ismert a képviselık elıtt, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján az önkormányzat, mint az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése 2011. évben kérelmet nyújtott be, melynek 
során támogatást nyert el. A 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 valósulhatott meg. A 
támogatás igénybevétele, a támogatási célként megjelölt beruházások megvalósításai 
tekintetében a két érintett önkormányzat Alap és Sáregres megállapodást kötött, melyet az 
alapi Képviselı-testület 74/2012. (V. 10.) számú határozatában hagyott jóvá. 
Miután a vállalkozási szerzıdés még 2011. évben került megkötésre, abban 25%-os ÁFA 
összeg szerepel. Az ÁFA mértéke azonban az idei évben már 27%, így a megállapodásban 
feltüntetett összeg az önrész tekintetében módosításra szorul. Határozati javaslatom az alábbi: 
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete 33/2012. (V. 10.) számú határozatával 
jóváhagyott „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl” 
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján megítélt támogatás igénybevétele, a támogatási 
célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében Alap Község Önkormányzatával 
kötött megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítani szükséges a határozati javaslat 
szerint. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sáregres Község Önkormányzatának 
53/2012. (VII. 03.) számú határozata 

 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete 33/2012. (V. 10.) számú határozatával 
jóváhagyott „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl” 
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján megítélt támogatás igénybevétele, a támogatási 
célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében Alap Község Önkormányzatával 
kötött megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 
9.) ÖM. rendelet szerint Alap Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és nyert el a 
társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására 22.477.000 Ft összegő, egyszeri jellegő, vissza nem térítendı 
támogatás formájában az alábbiak szerint: 

a) Alapi Óvoda főtéskorszerősítés és födémszigetelés cél megvalósítására 6.277.000 Ft 
összegő támogatást, melyhez szükséges önerı 697.444 Ft, 
b) Sáregresi Óvoda felújítására cél megvalósítására 16.200.000 Ft összegő támogatást, 
melyhez szükséges önerı: 1.800.000 Ft.  
c) Az ÁFA összegének 25%-ról 27%-ra történı emelkedése miatt a vállalt önerın 
kívül  

ca) Alap Község Önkormányzatát terheli még 110.280 Ft ÁFA különbözet, 
cb) Sáregres Község Önkormányzatát terheli még 287.919 Ft ÁFA 
különbözet.” 
 

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete Tiringer Mária polgármestert a 
megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza. 
 
 
Felelıs:  Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 
4.) BEJELENTÉSEK 
                    (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 
 
 

a) Kalocsai Elemér kérelme 
        (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 

                               (Kérelem a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester:  Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot. Az 
elıterjesztést a képviselık megkapták. Elmondja, hogy Kalocsai Elemér Petıfi utca 35. szám 
alatti lakos mővelésre ajánlotta fel az önkormányzatnak kertjét. Az ügyfél a kertjét betegsége 
miatt nem tudja gondozni. Kérdezi, hogy a Képviselı-testület bérbe kívánja-e venni a 
Sáregres, Petıfi utca 35. szám alatti ingatlanhoz tartozó kertet.  
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Gulyás Tibor alpolgármester: Elmondja, hogy megítélése szerint az önkormányzatnak nem 
tartozik szorosan a feladatai közé a kertek hasznosítása. Az önkormányzati tulajdonú földeket 
is bérbe adták. Javasolja, az ügyfél kérelmének elutasítását. 
 
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a Startmunka program keretében jelenleg az 
iskolakertben történik növénytermesztés, és nem lenne indokolt egy másik kert mővelése is. 
Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése a képviselıknek.  
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel Kalocsai Elemér kérelmét.    
  
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sáregres Község Önkormányzatának 
54/2012. (VII. 03.) számú határozata 

 
 
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Kalocsai Elemér Sáregres,  
Petıfi utca 35. szám alatti lakos tulajdonát képezı kert használatára irányuló ajánlatát 
megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselı – testület nem kívánja hasznosítani a kérelmezı által felajánlott Sáregres, Petıfi 
utca 35. szám alatti ingatlanon található kertet. 
 
A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.    
 

Felelıs: Tiringer Mária polgármester 
Határid ı: 2012. július 20. 
 
 
 

b) Tájékoztatás az áteresz győrőkkel kapcsolatban 
        (Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester) 

                               (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Takács Lajos a 
Közútkezelı Kht. (továbbiakban KPM) területileg illetékes üzemmérnökkel tárgyalt a közút 
mellett található árokrendszer tisztításával kapcsolatban. Takács Lajos azt mondta, hogy a 
munkálatokhoz az árkok kiszintezése nem szükséges. Az önkormányzati utak mentén a 
közcélú dolgozók árkot tisztítanak. Az önkormányzatnak a közút mentén saját erıbıl kell 
kimarkoltatni. Az áteresz győrők cseréje nem az önkormányzat feladata. Az áteresz győrők 
cseréjére, illetve kapubejárók építésére pályázat az elmúlt idıszakban nem volt.  
Elmondja, hogy több mint 300 db átereszgyőrő van az önkormányzat tulajdonában. A 
településen, sok helyen van áteresz, csak el vannak iszaposodva. A kapubejárók építése nem 
önkormányzati feladat, de  a szükséges átereszgyőrőket biztosítani tudják.  Kérdezi, hogy az 
elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.    
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Gulyás Tibor alpolgármester: Kérdezi, hogy a KPM- nek nem feladata a közút menti árkok 
kiárkolása. 
 
Tiringer Mária polgármester:  Feladata, de forráshiány miatt nem tudják megoldani. 
Elmondja, a Széchenyi utcában már nem látszik az árok, és megoldást kell találni a 
csapadékvíz elvezetésére. 
 
Bandi Istvánné képviselı: Kérdezi, hogy aki igényt tart az átereszgyőrőkre kicserélheti, és 
nem kell hozzá engedély? 
 
Tiringer Mária polgármester:  Elmondja, 1-2 éven belül az árkok kimarkolását el kell 
végezni. Meglévı áteresz cseréjéhez nem kell engedély, de az eredeti szintet tartani kell.  
Több mőszaki ellenır szerint az Erkel Ferenc utcában a szikkasztó árok mélységét vissza kell 
állítani. Az Ady Endre utcában a jobb oldalon kell az árkok kimarkolását megoldani. Kérdezi, 
hogy van-e további kérdése a képviselıknek.  
 
Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a  
Képviselı - testület az elmondottakat tudomásul veszi. 
 
 
A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester 
a testületi ülést 15.30 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Tiringer Mária 
polgármester 

Dr. Kardos Tamás  
körjegyzı 

 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Bandi Istvánné 
képviselı 

Kasza József 
képviselı 

 
 


