Sorszám: …./2013.
Ikt.szám: …….../2013.

JEGYZİKÖNYV
Sáregres Község Önkormányzatának
2013. február 15-én, 1430 órai kezdettel megtartott
nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

Napirendi pontok:
1.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
Ügyrendi Bizottsági döntés megvitatása.
Elıterjesztı: Gulyás Tibor alpolgármester
2.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3.) Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége 2013. évi költségvetésének
megvitatása.
Elıterjesztı: Dr. Kardos Tamás jegyzı
4.) A Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközmővek 2013. évi beruházási javaslata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) A közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdés tervezet
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7.) A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
8.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanra irányuló bérleti szerzıdés felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
9.) Bejelentések.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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Jegyzıkönyvben található képviselı-testületi döntések:
 9. sorszámú képviselı-testületi határozat: a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
 10. sorszámú képviselı-testületi határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének jóváhagyása
 11. sorszámú képviselı-testületi határozat: Mezıszilas - Sáregres Községek
Körjegyzıségének 2013. évi átmeneti költségvetésérıl
 12. sorszámú képviselı-testületi határozat: Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközmővek 2013.
évi beruházási javaslatáról
 13. sorszámú képviselı-testületi határozat: közvilágítási aktív berendezések használatára
vonatkozó szerzıdés jóváhagyásáról
 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
 14. sorszámú képviselı-testületi határozat: a Képviselı-testület 2013. évi munkatervének
jóváhagyásáról
 15. sorszámú képviselı-testületi határozat: A sáregresi 07/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanra irányuló bérleti szerzıdés felülvizsgálatáról
 16. sorszámú képviselı-testületi határozat: a Református Egyházközség támogatásáról
 17. sorszámú képviselı-testületi határozat: a sáregresi 43 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe
adásáról
 18. sorszámú képviselı-testületi határozat: Nagy Gábor sáregresi lakos áramdíj hátralék
részletfizetési kérelmének jóváhagyásáról
 19. sorszámú képviselı-testületi határozat: a sáregresi 05/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti
jogviszony átruházásáról
 20. sorszámú képviselı-testületi határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
megszőnésérıl
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 15-én
1430 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott nyílt ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás jegyzı
Ferenczi-Ortner Rita 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 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.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
Ügyrendi Bizottsági döntés megvitatása.
Elıterjesztı: Gulyás Tibor alpolgármester
2.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

Intézményfenntartó

3.) Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége 2013. évi költségvetésének
megvitatása.
Elıterjesztı: Dr. Kardos Tamás jegyzı
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4.) A Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközmővek 2013. évi beruházási javaslata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
5.) A közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdés tervezet
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7.) A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
8.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanra irányuló bérleti szerzıdés felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
9.) Bejelentések.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

1. napirend tárgyalása

Tárgya: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
Ügyrendi Bizottsági döntés megvitatása.
Elıterjesztı: Gulyás Tibor alpolgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt.)
Gulyás Tibor alpolgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendi pontot.
Elmondja, hogy az elıterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a Bizottság tagjai az
abban leírtakkal egyetért.
Tiringer Máriát 2010. október 3-án választották meg Sáregres község polgármesterének, azóta
rengeteget tett a község érdekében, maximálisan a község érdekeit képviseli és javát szolgálja.
Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 102/2010. (X.14.) számú
határozatában Tiringer Mária polgármester illetményét 7-es szorzóval 38.650 Ft
illetményalappal 270.600 forintban állapította meg.
103/2010. (X.14.) számú határozatában a Képviselı-testület Tiringer Mária polgármester
költségátalányát illetményének 30 %-ában állapította meg (81. 180 Ft).
Az elıterjesztés szerinti 8-as szorzóval javasolja megállapítani Tiringer Mária polgármester
illetményét. A polgármester költségtérítését illetményének 30%-ában javasolja megállapítani.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Az
elıterjesztéssel
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Gulyás Tibor alpolgármester 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
9/2013. (II.15.) számú határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı–testülete Tiringer Mária 2010. október 3-án
megválasztott fıállású polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §
(1) bekezdése alapján 8-as szorzószámmal, bruttó 309.200- forintban állapítja meg 2013.
február 1-tıl.
A Képviselı-testület a polgármester költségátalányát az illetmény 30%-ában állapítja meg,
összegszerően 92.760 forintban 2013. február 1-tıl.
A képviselı-testület felhívja Dr. Kardos Tamás jegyzıt, hogy a szükséges dokumentumok
elkészítésérıl, valamint a 2013. február 1-ig visszamenıleg járó költségátalány utólagos
rendezésérıl gondoskodjon.
Határidı: értelem szerint,
a Magyar Államkincstár értesítésére: 2013. február 20.
Felelıs: Dr. Kardos Tamás jegyzı

2. napirend tárgyalása

Tárgya: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 2. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja,
hogy Alap Község Önkormányzata elküldte véleményezésre az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését.
Tekintettel arra, hogy Sáregres Község Önkormányzata is tagja az intézményi társulásnak, a
Képviselı – testületnek véleményezni kell a költségvetést.
Az elıterjesztést a képviselık megkapták.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését.
Az
elıterjesztéssel
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
10/2013. (II. 15.) számú határozata
Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének jóváhagyása
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2013. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés
tartalmát.
Az elıterjesztést elfogadva az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésérıl
alábbi véleményt alkotja:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2013.
január 1-jei hatállyal 143.712 ezer forint kiadási, és 143.712 ezer forint bevételi
elıirányzattal elfogadja.
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 73.677 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzatot 19.262
ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 50.773 ezer forinttal jóváhagyja.

II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 30.042 ezer forinttal járulnak hozzá.
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
Cece Község Önkormányzata

III.

16.398 ezer forint
3.243 ezer forint

Vajta Község Önkormányzata

5.753 ezer forint

Sáregres Község Önkormányzata

2.730 ezer forint

Alsószentiván Község Önkormányzata

1.918 ezer forint.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános és
céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak többéves
kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.
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IV.

Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv
költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv székhelye szerinti
önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

V.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község
Polgármesterét értesítse.

Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

3. napirend tárgyalása

Tárgya: Mezıszilas – Sáregres Községek Körjegyzısége 2013. évi költségvetésének
megvitatása.
Elıterjesztı: Dr. Kardos Tamás jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt.)

Dr. Kardos Tamás jegyzı: Elmondta, hogy elkészült Mezıszilas - Sáregres Községek
Körjegyzıségének 2013. évi költségvetés-tervezete. A két település képviselı-testületének
külön-külön el kell fogadni megegyezı tartalommal a körjegyzıség költségvetését. Az
elıterjesztést a képviselık megkapták, amely részletesen tartalmazza 2013. január 31-ig a
bevételeket és kiadásokat, továbbá feltüntetésre kerül, hogy az érintett településeknek milyen
összegő kiadást, illetve lakosságarányos hozzájárulást kell biztosítani saját költségvetésükben
a körjegyzıség tekintetében.
Elmondta, hogy 2013. január 31-ig átmeneti költségvetés tervezése volt szükséges, mivel
2013. február 1-tıl Mezıszilas, Igar és Sáregres Községek Önkormányzata létrehozta a
Mezıszilasi Közös Önkormányzati Hivatalt.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Az
elıterjesztéssel
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
11/2013. (II. 15.) számú határozata
Mezıszilas - Sáregres Községek Körjegyzıségének
2013. évi átmeneti költségvetésérıl
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta
Mezıszilas - Sáregres Községek Körjegyzıségének 2013. évi átmeneti költségvetésére
irányuló elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

4. napirend tárgyalása

Tárgya: A Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközmővek 2013. évi beruházási javaslata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondta, a
Fejérvíz Zrt. a vízmő rekonstrukciójával és fejlesztésével kapcsolatban megküldte javaslatait a
2013. évi beruházások vonatkozásában.
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Fejérvíz Zrt. az idei évre a vízmő 50 m3
medencéjének vezeték kiépítését és a belsı vakolat javítását javasolta a szolgáltató.
Az elıterjesztést a képviselık megkapták.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek.
Tomasek Tamás képviselı: 2012. évben a vízlágyító berendezés beépítésre került-e?
Tiringer Mária polgármester: A 2012. évi vízközmővet érintı beruházás megvalósulásáról
tájékoztatást kér a Fejérvíz Zrt Sárbogárdi Üzemmérnökségétıl. A vízmő épületének
nyílászáró cseréje és külsı vakolatának felújítása megtörtént.
Javasolja a beruházási javaslat elfogadását.

Az
elıterjesztéssel
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
12/2013. (II. 15.) számú határozata
Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközmővek 2013. évi beruházási javaslatáról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı–testülete a Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett
víziközmővek 2013. évi beruházási javaslatát megismerte, megtárgyalta az elıterjesztés
szerint elfogadja.
A képviselı–testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

5. napirend tárgyalása

Tárgya: A közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdés tervezet
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 5. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet.
Elmondta, 2009. évben lejárt az E-ON áramszolgáltatóval kötött szerzıdés a közvilágítással
kapcsolatos aktív elemek karbantartása vonatkozásában, azóta új szerzıdést nem kötött az
Önkormányzat.
A közvilágítási aktív testek karbantartását, cseréjét az Önkormányzat nem végezheti el, erre
szerzıdést kell kötni. Több céggel is felvette a kapcsolatot, de az E-ON áramszolgáltatóval
nincsenek ezek a cégek szerzıdéses jogviszonyban, s mivel az E-ON tulajdonát képezik ezek
a közvilágítási testek, így a munkálatokat nem végezhetnék el külön megállapodással, mely
jelentısen magasabb vállalási díjat jelentene.
Az E-ON az Energetikai és Távközlési Hálózatépítı és Szerelı Kft-vel (EH-SZER Kft)
(levelezési cím: 7618 Pécs, Pf.: 64.) áll szerzıdéses jogviszonyban.
Az EH-SZER Kft egy határozatlan idıre szóló és egy négy évre szóló ajánlatot küldött.
A négy évre szóló szerzıdésben foglalt feltételek kedvezıbbek, mint a határozatlan idıre
szóló.
Dr. Kardos Tamás jegyzı: A közvilágítás biztosítása az önkormányzat kötelezıen ellátandó
feladatai közé tartozik. A közvilágítási berendezések nem az önkormányzat tulajdonát
képezik, ezért a karbantartásokat nem végezheti el.
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Tiringer Mária polgármester: Javasolta, hogy a kedvezıbb feltételő, négy évre szóló
közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdés tervezetet fogadja el a
képviselı-testület.
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban 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:
Sáregres Község Önkormányzatának
13/2013. (II. 15.) számú határozata
közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdés jóváhagyásáról

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı–testülete az Energetikai és Távközlési
Hálózatépítı és Szerelı Kft (EH-SZER Kft) (levelezési cím: 7618 Pécs, Pf.: 64.)
közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó 4 éves idıtartamra vonatkozó
szerzıdés tervezetét megismerte, megtárgyalta, s azt az elıterjesztés szerint elfogadja.
A képviselı–testület utasítja a polgármestert, hogy az EH-SZER Kft-vel kösse meg a
közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerzıdést.

Határidı: szerzıdés megkötésére 2013. február 28.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

6. napirend tárgyalása

Tárgya: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva 6. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Elkészült az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
elıterjesztés és rendelet-tervezet. Részletesen ismerteti az elıterjesztés szerint a 2013. évi
költségvetés tekintetében a bevételi és kiadási összegeket, továbbá a rendelethez kapcsolódó
mellékleteket.
Elmondta, vannak kötelezıen tervezendı elıirányzatok és vannak olyanok, melyeket a
képviselı-testület határozhat meg. Hitel nem került betervezésre.
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A rendelet tervezet tartalmazza a 70 év feletti lakosoktól átvállalt hulladékszállítási díjat, amit
az önkormányzat a Vertikál felé utal. A korábbi évekhez képest, ez az összeg emelkedett,
mivel a hulladékszállítás 2013. januárjától heti rendszerességgel történik.
További kiadást jelent, ha a 70 év feletti lakosoknak a 80 l-es edényzetet is megvásárolja az
önkormányzat.
A 70 év feletti lakosok hulladékszállítási díjának és a 80 l-es edényzet megvásárolása önként
vállalt kiadást jelent, ha a képviselı-testület nem járul hozzá, hogy a 70 év feletti lakosokat
ilyen kedvezményben részesítse az önkormányzat, akkor a kiadási oldalon tervezett 2,5 millió
forint kikerül a költségvetési rendelet-tervezetbıl, elıirányzat módosítása válik szükségessé.
Az egyházaknak 100.000,- Ft, az egyesületnek 50.000,- Ft került betervezésre. Az elsı
lakáshoz jutók támogatása 200.000,- Ft. Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Tomasek Tamás képviselı: Javasolta, hogy csak az edényzetet vásárolják meg a 70 év feletti
lakosoknak, a hulladékszállítás díját ne vállalja át az önkormányzat.
Tiringer Mária polgármester: Véleménye szerint a díjat nem fizetnék ki a 70 év felettiek. A
80 l-es edényzet megvásárlását követıen továbbra is a 120 l-es edényzet díját kell megfizetni,
a kedvezményt csak év végén írják jóvá, s csak azoknak, akik rendszeresen befizették a
hulladékszállítás díját.
Dr. Kardos Tamás jegyzı: Amennyiben nem születik döntés a 70 év feletti lakosok
támogatását illetıen, a költségvetés elfogadásra kerülhet a betervezett 2,5 millió forint
kiadással.
Az egyeztetések után a képviselı-testület határozattal dönthet az elfogadott összegrıl, s
megállapodást köthet a Vertikállal.

Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

el,

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

Sáregres Község Önkormányzat
1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva 7. sorszám alatt)
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7. napirend tárgyalása

Tárgya: A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 8. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: A munkaterv a kötelezıen tárgyalandó témák szerint került
összeállításra.
Javasolta, hogy a 2013. évi munkatervet fogadják el az elıterjesztés szerint.

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
14/2013. (II. 15.) számú határozata
a Képviselı-testület
2013. évi munkatervének jóváhagyásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. évi munkatervét.

Határidı: értelem szerint, valamint az érintettek értesítésére beszámolás elıtt
45 nappal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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8. napirend tárgyalása

Tárgya: A sáregresi 07/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra irányuló bérleti
szerzıdés felülvizsgálata.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 9. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondta, a
Sáregres 07/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú legelı mővelési ágú földterületet Sárközy
Károly 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta 1. szám alatti lakos béreli. A bérlı 5 éves
kötelezettsége az ingatlan vonatkozásában 2012. évben lejárt.
A testületi ülések alkalmával felmerült, hogy a képviselık felül kívánják vizsgálni az
önkormányzat és Sárközy Károly között fennálló bérleti szerzıdést.
Sárközy Károly bérlı elmondta, a továbbiakban nem kívánja bérelni a legelıt, ezért kérte,
közös megegyezéssel mondják fel a szerzıdést.
A szerzıdés felmondásával a földterület ismét bérbe adható lesz.
Kérdezi, hogy a sáregresi 07/2 hrsz-ú 6,8 ha nagyságú legelı mővelési ágú földterületet a
továbbiakban bérbe kívánja-e adni a képviselı-testület.
Kasza József képviselı: Javasolta, hogy a területet osszák parcellákra, így több gazdálkodó
is bérelheti a földterületet.
Tiringer Mária polgármester: Javasolja Sárközy Károly és az Önkormányzat között 2007.
május 15-én kelt bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését.

Az
elıterjesztéssel
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
15/2013. (II. 15.) számú határozata
A sáregresi 07/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra irányuló
bérleti szerzıdés felülvizsgálatáról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a
51/2007. (V. 8.) számú önkormányzati határozatra figyelemmel Sáregres Község
Önkormányzata, mint Bérbe adó és Sárközy Károly 7000. Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta 1.
szám alatti lakos, mint Bérlı között a 2007. május 15-én, határozatlan idıre kötött a sáregresi
07/2 hrsz-ú, legelı mővelési ágú 6,8 ha nagyságú önkormányzati tulajdonban lévı külterületi
földterület haszonbérletére irányuló bérleti szerzıdést közös megegyezéssel megszünteti
2013. március 18. napjával a bérleti szerzıdés 6. pontja alapján.
A Képviselı – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

9. napirend tárgyalása
BEJELENTÉSEK

a.)
Tárgya: A Sáregresi Református Egyházközség támogatási kérelmének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 10. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Sáregresi
Református Egyházközség a korábbi évekhez hasonlóan támogatási kérelemmel fordult a
képviselı-testülethez. A megkeresést a képviselık megkapták.
Elmondja, hogy 100.000,- Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült az egyház az elmúlt
évben is. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezésre került támogatás az
egyházaknak, illetve civil szervezeteknek. Az egyházak tekintetében 100-100 ezer Ft.
Elfogadásra javasolja a Református Egyházközség támogatási kérelmét, és a korábbi évekhez
hasonlóan javasolja bruttó 100.000,- Ft vissza nem térítendı támogatás megállapítását.
Kérdezi, hogy van-e kérdése a képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban.
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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
16/2013. (II. 15.) számú határozata
a Református Egyházközség támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy a Református
Egyházközség részére (Sáregres, Kálvin tér 1.) bruttó 100.000,- Ft vissza nem térítendı
támogatást biztosít mőködési célra a 2013. évi költségvetés terhére.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: 2013. március 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

b.)
Tárgya: Döntés a sáregresi 43 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan haszonbérbe
adásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 11. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondta, a
Sáregres 43 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület mővelési ágú 2.168 m2
nagyságú földterület további bérlését kérelmezte Fejérvári Gyula Sáregres, Brassói u. 1. szám
alatti lakos. A kérelem benyújtását megelızıen Fejérvári Gyula 5 évig bérelte az ingatlant.
Javasolja, hogy a sáregresi 43 hrsz-ú 2.168 m2 nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú
földterületet a továbbiakban is Fejérvári Gyula sáregresi lakos részére adja bérbe a képviselıtestület
kapcsolatban
kérdés,
hozzászólás
nem
Az
elıterjesztéssel
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 Önkormányzata Képviselı – testületének
17/2013. (II. 15.) számú határozata
a sáregresi 43 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete úgy határozott, hogy bérbe adja a
sáregresi 43 hrsz-ú, beépítetlen terület mővelési ágú 2.168 m2 nagyságú önkormányzati
tulajdonban lévı belterületi földterületet Fejérvári Gyula Sáregres, Brassói u. 1. szám alatti
lakos részére a mellékelt bérleti szerzıdés értelmében.
A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést aláírja.

Felelıs:

Tiringer Mária polgármester

Határidı:

2013. február 28.

c.)
Tárgya: Nagy Gábor (7014 Sáregres, Szabadság u. 3.) által bérelt önkormányzati ingatlan
áramdíj hátralék részletfizetési kérelmének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 12. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képezı Sáregres, Kossuth L. utca 27. szám alatti ingatlant Nagy Gábor Sáregres,
Szabadság utca 3. szám alatti lakos béreli.
A bérbeadást megelızıen minimális áram átalánydíj volt megállapítva az ingatlanra.
Ezt az átalánydíjat a bérbeadást követıen nem módosították, így az év végi mérıállás
leolvasását követıen 109.507 forint hátralékot állapított meg az E-ON Energiaszolgáltató Kft.
A végszámlát Sáregres Község Önkormányzatának számlázta az áramszlgáltató, a végszámla
kiegyenlítésre került.
Nagy Gábor kérelmezte, hogy a kiszámlázott 109.507 forint hátralék 4 részletben történı
kifizetését engedélyezze a Képviselı-testület.
Javasolta, hogy engedélyezze a Képviselı-testület a hátralék 4 részletben történı kifizetését
úgy, hogy a részlet összege 3 x 27.377 forint és 1 x 27.376 forint legyen.
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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
18/2013. (II. 15.) számú határozata
Nagy Gábor sáregresi lakos áramdíj hátralék
részletfizetési kérelmének jóváhagyásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı – testülete Nagy Gábor 7014 Sáregres, Szabadság
utca 3. szám alatti lakos által bérelt az önkormányzat tulajdonát képezı Sáregres, Kossuth
utca 27. szám alatti ingatlan áramdíj hátralék részletfizetésére vonatkozó kérelmét
megismerte, megtárgyalta.
A Képviselı-testület engedélyezi, hogy az E-ON Áramszolgáltató Kft (7602 Pécs, Pf. 197.)
által az Önkormányzat részére kiszámlázott 109.507 forint áramdíj hátralékot havi
rendszerességgel, 4 részletben visszafizesse Sáregres Község Önkormányzatának számlájára.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet értesítse.
Határidı: értesítésre: 2013. március 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

d.)
Tárgya: Döntés a sáregresi 05/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan haszonbérleti
jogviszony átruházásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 13. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondta, a
Sáregres 05/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú legelı mővelési ágú összesen 9,3809 ha
földterületbıl 6.000 m2 nagyságú földterület id. Bögyös Géza (7014 Sáregres, Petıfi u. 15.)
béreli. Az 5 évre kötött bérleti szerzıdés 2013. szeptember 30-án lejár.
A bérlı kérelmet nyújtott be egészségi állapotának nagymértékő megromlására való
hivatkozással, s kéri a Képviselı-testület hozzájárulását, hogy a továbbiakban fia, ifj. Bögyös
Géza (7014 Sáregres, Petıfi u. 15/A) bérelje a 6.000 m2 nagyságú földterület.
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A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 19. § (2) bekezdése lehetıséget biztosít, hogy a
haszonbérlı megjelölje azt a magánszemélyt, aki helyette a haszonbérleti szerzıdés helyébe
lép és a haszonbérleti jogviszonyt változatlan feltételekkel folytatja a tulajdonos
hozzájárulásával.
Javasolja, hogy a sáregresi 05/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú legelı mővelési ágú összesen
9,3809 ha földterületbıl 6.000 m2 nagyságú földterület további bérlését változatlan
feltételekkel id. Bögyös Géza haszonbérlı helyett fia, ifj. Bögyös Géza sáregresi lakos
folytassa.
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 Önkormányzata Képviselı – testületének
19/2013. (II. 15.) számú határozata
a sáregresi 05/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti jogviszony átruházásáról

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı – testülete id. Bögyös Géza 7014. Sáregres,
Petıfi utca 15. szám alatti lakos a Sáregres, 05/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérletére irányuló kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselı – testület hozzájárul ahhoz, hogy a sáregresi 05/2 hrsz-ú, legelı mővelési ágú
összesen 9,3809 ha földterületbıl 6.000 m2 nagyságú ingatlant ifj. Bögyös Géza bérelje
2013. március 1. napjától változatlan bérleti feltételekkel 2013. szeptember 30. napjáig,
tekintettel arra, hogy id. Bögyös Géza egészségügyi okok miatt bérlıként nem tudja teljesíteni
a 624-2/2008. nyilvántartási számú bérleti szerzıdésben foglalt haszonbérletbıl eredı
kötelezettségeit.
A termıföldrıl szóló 1994. évi. LV. törvény 19. § (2) bekezdésére való hivatkozással
id. Bögyös Géza Sáregres, Petıfi utca 15. szám alatti haszonbérlı ifj. Bögyös Géza
magánszemélyt jelölte meg, aki helyette a haszonbérleti szerzıdés helyébe lép és a
haszonbérleti jogviszonyt változatlan feltételekkel folytatja a tulajdonos hozzájárulásával.
A Képviselı – testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs:

Tiringer Mária polgármester

Határidı:

2013. február 28.
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e.)
Tárgya: Döntés Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnésérıl.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 14. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet.
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, a Társulás feladatellátását érintı
jogszabályi változások miatt 2012. január 28.-i ülésén közös megegyezéssel kezdeményezte a
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-án jogutóddal történı megszőnését.
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 10 egyhangú igen mellett – jelenkori
ismeretei alapján – szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2013. június 30-án közös
megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást jogutóddal megszünteti,
amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések képviselıtestületei minısített többséggel azt elfogadják.
Javasolja, hogy hagyja jóvá a Képviselı-testület a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
2013. június 30-án jogutóddal történı megszüntetését.
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 Önkormányzata Képviselı – testületének
20/2013. (II. 15.) számú határozata
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnésérıl

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás megszőnése” tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 10 egyhangú igen mellett – jelenkori
ismeretei alapján – szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2013. június 30-án közös
megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást jogutóddal megszünteti,
amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések képviselıtestületei minısített többséggel azt elfogadják.
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A Társulási Tanács tagjai kinyilvánítják, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásában vállalt feladatokat a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
megszőnését követıen, az alábbi jogutódok látják el:
-

-

Munkaszervezeti feladatok ellátása: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000
Sárbogárd, Hısök tere 2.);
Egészségügyi feladatok: központi orvosi ügyelet mőködtetése 2 telephellyel (7000
Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.; 7013 Cece, Jókai Mór utca 11.) Jogutód a Sárbogárdi
Telephely vonatkozásában: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hısök
tere 2.); a Cecei telephely vonatkozásában: Cece Község Önkormányzata (7013 Cece,
Deák F. 13.);
Belsı ellenırzési feladatok: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000
Sárbogárd, Hısök tere 2.);
Szociális és gyermekjóléti feladatok: A Háló Dél-mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc út 44.) feladatait az ellátási
területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi személyiségő társulása.

A korábbi pályázatok esetében a fenntartási idı még nem járt le, a pályázati kiírásban
elıírtakat a jogutódok teljesítik az alábbiak szerint:

-

-

-

A 36./2005 (III.1.) Kormány rendeletben kihirdetett „A többcélú kistérségi társulások
megalakulásának ösztönzı támogatására” 2005-ben benyújtott BM támogatás a
Társulás feladataira, ingatlan beruházásra. Támogatási összeg: 5.329 e Ft, hátralevı
idı 36 hónap.
Jogutódja: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.);
A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt feltételek alapján 2009-ben közösségi busz
beszerzése Mezıszilasra. Támogatási összeg: 12.000 e Ft, hátralevı idı 36 hónap.
Jogutódja: Mezıszilas Község Önkormányzata (7017 Mezıszilas, Fı út 111.)
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
komplex fejlesztése címő KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0004 jelő pályázat a Háló Szolgálat
fejlesztésére 2011-2012-ben. Támogatási összeg: 125.275 e Ft, hátralevı idı 48
hónap.
Jogutód: Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák
Ferenc út 44.) ellátási területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi
személyiségő társulása.

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2013. június 30-án közös megegyezéssel, a fenti jogutódokkal történı
megszüntetésével egyetért.
Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselı-testület döntésérıl értesítse.
Felelıs:

Tiringer Mária polgármester

Határidı:

2013. február 20.
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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 nyílt testületi ülést 17.00 órakor bezárta, s kérte a képviselıket, hogy a további napirendi
pontokat zárt ülésen tárgyalják.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Tomasek Tamás
képviselı

