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

JEGYZİKÖNYV
Sáregres Község Önkormányzatának
2013. április 30-án, 1500 órai kezdettel megtartott
nyílt képviselı-testületi ülésérıl.
Napirendi pontok:
1./ Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi óvodai beszámoló véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2./ Javaslat Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
módosítására
Beszámoló Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3./ Javaslat Sáregres Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására.
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás jegyzı
4./ Beszámoló Sáregres Község Önkormányzat
végrehajtásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

2012.

évi

költségvetésének

5./ Alap Község önkormányzat kiválásának megtárgyalása Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6./ Sáregres község területén az autóbusz peronok építésére vonatkozó árajánlat
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7./ Sáregres község Önkormányzat óvodájának munkavédelmi feladatok ellátására
vonatkozó árajánlat megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
8./ Sáregres község Önkormányzat 61/1000 tulajdoni hányadát képezı 7000 Sárbogárd,
Ady E. u. 112. sz 9637 rsz-ú ingatlan eladására irányuló ajánlat megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
9./ Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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Jegyzıkönyvben található képviselı-testületi döntések:

 31. sorszámú képviselı-testület határozata: az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi óvodai beszámoló véleményezésérıl
 32. sorszámú képviselı-testület határozata: Mezıszilas-Sáregres Községek
Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének módosításáról
 33. sorszámú képviselı-testület határozata: Mezıszilas-Sáregres Községek
Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról.
 4/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról.
 34. sorszámú képviselı-testület határozata: pénzeszköz befektetésérıl
 35. sorszámú képviselı-testület határozata: Óvodai Intézményfenntartó Társulásról
 36. sorszámú képviselı-testület határozata: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 112. szám alatti
ingatlan (volt vízmő épület) értékesítésérıl
 5/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete: a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) számú rendelet
módosításáról
 37. sorszámú képviselı-testület határozata: Sáregresért Közhasznú Egyesület
támogatásáról
 38. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sáregresi Római Katolikus Egyházközség
támogatásáról
 39. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sáregresi Általános Iskoláért
Közalapítvány támogatásáról
 40. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sáregres Polgárır Egyesület
támogatásáról
 41. sorszámú képviselı-testület határozata: a 07/2 hrsz-ú legelı mővelésérıl (ifj.
Bögyös Géza)
 42. sorszámú képviselı-testület határozata: átereszgyőrő tovább értékesítésérıl
Fáncsik Judit részére
 43. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sáregresi Tagóvoda támogatásáról
 44. sorszámú képviselı-testület határozata: a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulással kötendı Kompenzációs Megállapodás jóváhagyásáról
 45. sorszámú képviselı-testület határozata: a cecei gyakorló lovarda támogatásáról
(KaBaKán Lovarda)
 46. sorszámú képviselı-testület határozata: a Dél-mezıföldi társulási
együttmőködésekrıl
 47. sorszámú képviselı-testület határozata: az autóbusz peronok építésére vonatkozó
árajánlatról (Takács Lajos)
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Jegyzıkönyv
Készült: Sáregres Község Önkormányzatának 2013. április 30-án, 1500 órai kezdettel megtartott
nyílt képviselı-testületi ülésérıl.
Ülés helye: Sáregres községháza
Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester,
Bandi Istvánné, Gulyás Tibor, Kasza József,
Tomasek Tamás, képviselı-testületi tagok
Megjelent meghívottak:
Dr. Kardos Tamás jegyzı
Ferencz Kornél a Vertikál Zrt. vezérigazgatója

Tiringer Mária polgármester:

Üdvözölte a képviselı-testületi ülésen megjelent képviselıket és a jegyzıt.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Bandi Istvánné és Tomasek Tamás képviselı-testületi tagokat
javasolta.
A javaslatot a képviselı-testület 5 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – elfogadta.

Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel mind az 5 megválasztott
képviselı-testületi tag jelen van.
Az ülést megnyitotta.
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Javaslatot terjesztett elı az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselı-testület 5 igen szavazattal
az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend
1./ Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi óvodai beszámoló véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2./ Javaslat Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
módosítására.
Beszámoló Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
3./ Javaslat Sáregres Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására.
Elıterjesztı: dr. Kardos Tamás jegyzı
4./Beszámoló Sáregres Község Önkormányzat
végrehajtásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

2012.

évi

költségvetésének

5./ Alap Község önkormányzat kiválásának megtárgyalása Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
6./ Sáregres község területén az autóbusz peronok építésére vonatkozó árajánlat
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
7./ Sáregres község Önkormányzat óvodájának munkavédelmi feladatok ellátására
vonatkozó árajánlat megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
8./ Sáregres község Önkormányzat 61/1000 tulajdoni hányadát képezı 7000 Sárbogárd,
Ady E. u. 112. sz 9637 rsz-ú ingatlan eladására irányuló ajánlat megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
9./ Bejelentések
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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1. napirend tárgyalása
Tárgya: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi óvodai beszámoló véleményezése.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 1. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismerteti a képviselık részére megküldött anyagot.
Alap Község Önkormányzata által elkészített elıterjesztés tartalmazza, hogy az elıirányzat
módosításra az óvoda felújítására vonatkozó pályázat, valamint az év közben megállapított
bérkompenzáció miatt volt szükség. a zárszámadásban foglaltak alapján Sáregres Község
Önkormányzatának 856.000.-Ft jár vissza a 2012-es évre. Javasolja, hogy a beszámolót Alap
Község Önkormányzatának elfogadásra javasolja a képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el.
A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
31/2013. (IV. 30.) számú határozata
az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulás
2012. évi óvodai beszámoló véleményezésérıl
Sáregres Község Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi óvodai
beszámolóját elfogadja és Alap Község Önkormányzatának elfogadásra
javasolja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a határozat
megküldésével értesítse Alap Község Önkormányzat polgármesterét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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2. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
módosítására.
Beszámoló Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 2. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismerteti a képviselık részére megküldött anyagot.
Elıirányzat módosításra a bérkompenzáció, valamint egy köztisztviselı nyugdíjazása miatti
szabadságmegváltás miatt került sor. Sáregrest terhelı költségek, mint mindig a kirendeltség
dolgozóinak személyi és dologi kiadásai, valamint a körjegyzı költségeinek arányos része.
Sáregres Község Önkormányzatának a zárszámadásban foglaltak alapján fizetési kötelezettsége
van Mezıszilas felé. A fizetési kötelezettség összege 1.032.636.-Ft.
A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2013. (IV. 30.) számú határozat
Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének módosításáról
Sáregres Község Képviselı-testülete a Mezıszilas-Sáregres Községek
Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének módosítását az elıterjesztés
szerint elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a határozat
megküldésével
értesítse
Mezıszilas
Község
Önkormányzat
polgármesterét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
33/2013. (IV. 30.) számú határozata
Mezıszilas-Sáregres Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sáregres Község Képviselı-testülete a Mezıszilas-Sáregres Községek
Körjegyzısége 2012. évi költségvetésének végrehajtását az elıterjesztés
szerint elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a határozat
megküldésével
értesítse
Mezıszilas
Község
Önkormányzat
polgármesterét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

3. napirend tárgyalása
Tárgya: Javaslat Sáregres Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 3. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismerteti a képviselık részére megküldött anyagot.
Az elıirányzat módosítás elsısorban a Start-munka program, a nyári gyermekétkeztetés
biztosítása, valamint a mővelıdési ház felújítására irányuló pályázat miatt vált szükségessé.
Hitele az önkormányzatnak nem volt 2012-ben, mint ahogy idén sincs. A gazdálkodás
kiegyensúlyozott volt, mindvégig rendelkeztünk lekötött pénzzel.
Javasolja, hogy az elıterjesztés szerint a rendeletmódosítást fogadja el a képviselı-testület.
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A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sáregres Község Önkormányzat
3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosításáról.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2013. (V. 2.) számú önkormányzati
rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról a jegyzıkönyv 4. számú
melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta.
(Rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva 4. sorszám alatt)

4. napirend tárgyalása
Tárgya: Beszámoló
végrehajtásáról

Sáregres

Község

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetésének

Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 5. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a képviselık részére megküldött
elıterjesztést. A költségvetés módosítása napirend tárgyalása során a 2012. évi költségvetés
végrehajtását is érintette a képviselı-testület.
Kérdezi, hogy van-e kérése a képviselıknek.
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A napirendi pont meghallgatása után a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sáregres Község Önkormányzat
4/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról.
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 4/2013. (V. 2.) számú önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2012. zárszámadásáról a jegyzıkönyv 6. számú melléklete szerinti
szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta.
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 6. sorszám alatt.)

5. napirend tárgyalása
Tárgya: Döntés Sáregres Község Önkormányzat pénzeszköz befektetésérıl.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

Tiringer Mária polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat ideiglenesen szabaddá vált
10.000.000 forint pénzeszközét fektessék OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alapba az elmúlt évhez
hasonlóan. Amennyiben év közben indokolttá válik, a pénzeszköz felszabadítása bármikor
lehetséges.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
34/2013. (IV. 30.) számú határozata
pénzeszköz befektetésérıl
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.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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6. napirend tárgyalása
Tárgya: Alap Község Önkormányzat kiválásának megtárgyalása Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 7. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a képviselık részére megküldött
elıterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt hetekben körvonalazódott az óvoda intézményfenntartó
tárulás felülvizsgálata. Cece Vajtával közösen kívánja megoldani az óvodai nevelés feladatát.
Alsószentiván jelezte Alap felé szándékát, hogy közösen kívánják megoldani az óvodai nevelést.
Méhes Lajosné, Alap község polgármesterének tájékoztatása szerint Alapon megvan a
fogadókészség Sáregres tekintetében is. Tekintettel arra, hogy kiegészítı normatíva nem jár a
társulásban ellátott feladatokra, javasolja megállapodásban rögzíteni a pénzügyi-személyügyi
feladatok ellátásához szükséges anyagi hozzájárulás mértékét.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
35/2013. (IV. 30.) számú határozat
Óvodai Intézményfenntartó Társulásról
Sáregres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy az önkormányzatok számára kötelezı óvodai nevelés
feladatát Alap Község Önkormányzattal kívánja közösen ellátni
intézményfenntartó társulás formájában.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a határozat
megküldésével értesítse Alap Község Önkormányzat polgármesterét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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7. napirend tárgyalása
Tárgya: Sáregres Község Önkormányzat óvodájának kockázatelemzéssel kapcsolatos és
munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó árajánlat megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 8. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a képviselık részére megküldött
elıterjesztést. Elmondja, hogy miután az óvodát intézményfenntartó társulás keretében tartjuk
fenn, ezért javasolja székhelyi intézményt Alapon megkeresni az árajánlat tekintetében.
A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület határozathozatal nélkül tudomásul
vette Tiringer Mária polgármester bejelentését.

8. napirend tárgyalása
Tárgya: Sáregres község Önkormányzat 61/1000 tulajdoni hányadát képezı 7000 Sárbogárd,
Ady E. u. 112. sz 9637 rsz-ú ingatlan eladására irányuló ajánlat megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 9. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a képviselık részére megküldött
elıterjesztést. Ismeretei szerint Sárbogárd Város Önkormányzata is értékesíteni kívánja az
ingatlan rá esı tulajdoni hányadát. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs különösebb
indoka az érintett ingatlant vagyonként tartani, javasolja a képviselı-testületnek az értékesítést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A napirendi pont megtárgyalása után, a képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzatának
36/2013. (IV.30.) számú határozata
7000 Sárbogárd, Ady E. u. 112. szám alatti ingatlan (volt vízmő épület)
értékesítésérıl
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az
Önkormányzat 61/1000 tulajdoni hányadát képezı 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 112. szám
alatti 9637/4 hrsz-ú ingatlan (volt vízmő épülete) eladását jóváhagyja, az ingatlan
eladásával egyetért.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést
aláírja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

9. napirend tárgyalása
BEJELENTÉSEK
a.)
Tárgya: Vertikál Zrt. tájékoztatója.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 10. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Köszönti Ferencz Kornélt a Vertikál Zrt. vezérigazgatóját és
megkéri tájékoztassa a képviselı-testületet a szemétszállítási díjjal kapcsolatban kialakult
helyzetrıl.
1./ Ferencz Kornél Vertikál Zrt.: A Nemzeti Energia Hivatal a mai napig nem hagyta jóvá a
KDV által meghatározott egységes díjat. A lakosság számlái a tavalyi díj 4,2%-al megemelt
összeggel kalkulált módon kerültek kiküldésre. Nagy valószínőséggel a 2011. évi díj + 4,2% 10% ürítésenkénti díj várható júniustól.
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Miután a KDV által megállapított díj nincs elfogadva a korábbiakkal ellentétben csak 120 literes
edényzetet használhat a lakosság. A 70 év felettiek részére nem került kiküldésre számla.
2./ Tiringer Mária polgármester: Javasolja, hogy a képviselı-testület a korábbi döntését
vizsgálja felül és a kialakult helyzet miatt és a 70 év felettiek esetében vállalja át a
szemétszállítás díját 100%-ban.
A napirendi pont meghallgatása után a képviselıtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sáregres Község Önkormányzat
5/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló
14/2007. (XI. 28.) számú rendelet módosításáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 5/2013. (V. 2.) számú önkormányzati
rendeletét a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 14/2007. (XI. 28.) számú rendelet módosításáról a jegyzıkönyv 11.
számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta.
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 11. sorszám alatt.)

b.)
Tárgya: Sáregresért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 12. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a Sáregresért Közhasznú Egyesület
támogatási kérelmet.
Javasolja, hogy a korábbi éveknek megfelelıen a Sáregresért Közhasznú Egyesületet 50.000
forinttal támogassa a Képviselı-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
37/2013. (IV. 30.) számú határozata
Sáregresért Közhasznú Egyesület támogatásáról
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 az önkormányzat 2013.
évi költségvetés terhére.
A képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 10.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

c.)
Tárgya: Döntés a a Sáregresi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 13. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezésre került a
civil szervezeteknek támogatás biztosítása.
Javasolja, hogy a korábbi éveknek megfelelıen a Sáregresi Római Katolikus Egyházközséget
100.000 forinttal támogassa a Képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

14

Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
38/2013. (IV. 30.) számú határozata
a Sáregresi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Sáregresi Római Katolikus Egyházközség részére mőködési célra bruttó 100.000,Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének terhére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

d.)

Tárgya: Döntés a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány támogatásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 14. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezésre került a
civil szervezeteknek támogatás biztosítása.
Javasolja, hogy a korábbi éveknek megfelelıen a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítványt
50.000 forinttal támogassa a képviselı-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
39/2013. (IV.30.) számú határozata
a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Sáregresi
Általános Iskoláért Közalapítvány részére (Sáregres, Kossuth utca 10.) bruttó
50.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít mőködési célra az önkormányzat
2013. évi költségvetésének terhére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

e.)
Tárgya: Döntés Sáregres Polgárır Egyesület támogatásáról.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 15. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezésre került a
civil szervezeteknek támogatás biztosítása.
Javasolja, hogy a korábbi éveknek megfelelıen a Sáregres Polgárır Egyesületet 200.000 forinttal
támogassa a képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
40/2013. (IV.30.) számú határozata
a Sáregres Polgárır Egyesület támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
Sáregres Polgárır Egyesület részére mőködési célra bruttó 200.000,- Ft vissza nem
térítendı támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 10.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

f.)
Tárgya: Döntés a Sáregresi 07/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képezı legelı mővelésérıl.
ifj. Bögyös Géza ajánlatának megvitatása.)
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 16. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette az elıterjesztést. Egy ajánlat érkezett ifj.
Bögyös Gézától az önkormányzati tulajdonú kaszáló elmunkálására. Javasolja, hogy az ajánlatot
fogadja el a képviselı-testület, és a szerzıdés megkötését ifj Bögyös Gézával.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
41/2013. (IV. 30.) számú határozat
a 07/2 hrsz-ú legelı mővelésérıl
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévı Sáregres 07/2 hrsz-ú, 6,3 ha területő külterületi legelı munkálataira vonatkozó
ajánlatot megismerte, megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselı-testület megbízza ifj. Bögyös Géza vállalkozót (7014 Sáregres, Petıfi u.
15/A.; adószám: 76942116-2-27) a Sáregres 07/2 hrsz-ú, 6,3 ha területő külterületi
legelı munkálataival.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére a
szerzıdést kösse meg a vállalkozóval.
Határidı: Szerzıdés megkötésére: 2013. május 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

g.)
Tárgya: Fáncsik Judit (7017 Mezıszilas, József A. u. 2/B) átereszgyőrő vásárlási
kérelemének megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 17. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette az elıterjesztést. Kérelem érkezett Fáncsik
Judit Mezıszilas, József Attila utca 2/B. szám alatti lakostól 6 db átereszgyőrő vásárlására.
Javasolja, hogy a 6 db átereszgyőrő értékesítését a beszerzési áron.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
42/2013. (IV. 30.) számú határozat
átereszgyőrő tovább értékesítésérıl Fáncsik Judit részére
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát
képezı átereszgyőrőkbıl Fáncsik Judit Mezıszilas, József Attila utca 2/B. szám alatti
lakos részére 6 db átereszgyőrőt értékesít bruttó 4.875 Ft/db áron, mindösszesen: 29.250
forintért.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

h.)
Tárgya: Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsıde Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáregres,
Kossuth u. 12.) óvodai kirándulásra irányuló támogatási kérelmének megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 18. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a Sáregresi Tagóvoda kérelmét,
Székesfehérvári kiránduláshoz, színházlátogatáshoz kérik az önkormányzat támogatását.
Javasolja, hogy a Képviselı-testület támogassa a Sáregresi Tagóvodát a kérelemben foglalt
31.305 forint összeggel.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
43/2013. (IV. 30.) számú határozat
a Sáregresi Tagóvoda támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda
Bölcsıde Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáregres, Kossuth u. 12.) óvodai kirándulásra
irányuló támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére biztosítja az óvodai
kirándulással kapcsolatos útiköltséget maximum bruttó 31.305,- Ft összegben.
A képviselı-testület felhatalmazza
tagintézményvezetıt értesítse.

a

polgármestert,

hogy

a

döntésrıl

a

Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 10.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

i.)
Tárgya: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással kötendı Kompenzációs Megállapodás
megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 19. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással
kötendı Kompenzációs Megállapodás szükségességét. A megállapodás alapján Sáregresnek
185.155.-Ft fizetési kötelezettsége keletkezik a KDOP-5.2.2.IC-2f-2005-0004 számú pályázat
kapcsán a szociális intézmény felújításával kapcsolatban.
Javasolja, hogy a Kompenzációs Megállapodás elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
44/2013. (IV. 30.) számú határozat
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással kötendı
Kompenzációs Megállapodás jóváhagyásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulással kötendı Kompenzációs Megállapodást az elıterjesztés
szerinti szövegezéssel elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Megállapodás aláírásáról
gondoskodjon.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

j.)
Tárgya: A cecei KABAKÁN LOVARDA támogatásának megvitatása.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Cece-Diósdon
leégett a KABAKÁN LOVARDA. Az épület teljes egészében megsemmisült, több állat is
elpusztult. A korábbi években és idén is van sáregresi tanulója a szakiskolának. A lovardát a
szakiskola diákjai számára gyakorlati helyként is üzemeltetik. Sáregresi közösségi programokon
is voltak többször lovagoltatni szabadidıs tevékenységként.
Segítségre szorulnak és amennyiben van rá lehetıségünk segítsünk is.
Javasolja, hogy a civil szervezetekhez hasonlóan a KABAKÁN LOVARDÁT 50.000 forinttal
támogassa a képviselı-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
45/2013. (IV. 30.) számú határozat
a cecei gyakorló lovarda támogatásáról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı–testülete úgy határozott, hogy a
Simontornyai Pillich Ferenc Szakiskola (7081 Simontornya, Szent István u. 2.)
tőzvészben leégett gyakorló lovardájának (KaBaKán Lovarda Cece) felépítéséhez
bruttó 50.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást biztosít mőködési célra az
önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
Határidı: Támogatás kifizetésére: 2013. május 15.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

k.)

Tárgya: Szándéknyilatkozat az önkormányzati feladatok társulási formában történı ellátására.
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 20. sorszám alatt.)
Tiringer Mária polgármester: Röviden tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy több egyeztetı
ülésen vett részt, melyeknek a témája a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnését
követı együttmőködés volt.
A feladatellátásra új társulás jön létre - 7 település részvételével - Dél-mezıföldi Többcélú
Társulás elnevezéssel.

22

Azon szándékunkat, hogy a Társulásban részt kívánunk venni, határozat formájában jóvá kell
hagynia a képviselı-testületnek.
Javasolja, hogy a Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásában és
a Cecei központú orvosi ügyelet mőködtetésében Sáregres Község Önkormányzata
nyilvánítsa ki szándékát a társulásban való részvétel tekintetében.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Sáregres Község Önkormányzatának
46/2013. (IV. 30.) számú határozat
a Dél-mezıföldi társulási együttmőködésekrıl
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnését követıen a Háló Dél-mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásában és a Cecei központú orvosi
ügyeletben kíván társulni az érintett önkormányzatokkal.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a megítélt támogatás kifizetésérıl
gondoskodjon.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Tiringer Mária polgármester

23

l.)

Tárgya: Sáregres község területén az autóbusz peronok építésére vonatkozó árajánlat
megvitatása
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva 21. sorszám alatt.)

Tiringer Mária polgármester: Röviden ismertette a képviselık részére megküldött elıterjesztést.
Elmondja, hogy Takács Lajos a Közútkezelı Kht. Sárbogárdi Üzemmérnökségének vezetıje
elkészítette a szükséges dokumentációt. A tervezés díja és az autóbusz peronok építésének
menedzselése bruttó 140.000.-Ft.
Javasolja, hogy Takács egyéni vállalkozó Sáregres község területén autóbusz peronok építése
projekt menedzselésére vonatkozó árajánlatát fogadja el a képviselı-testület.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tiringer Mária polgármester: Javaslatára a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Sáregres Község Önkormányzatának
47/2013. (IV. 30.) számú határozata
az autóbusz peronok építésére vonatkozó árajánlatról
Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete Takács Lajos ((8052
Fehérvárcsurgó, Park u. 16., adószáma: 46312853-1-27) egyéni
vállalkozó Sáregres község területén autóbusz peronok építése projekt
menedzselésére vonatkozó árajánlatát megismerte, megtárgyalta, és az
alábbi döntést hozta:
A képviselı-testület megbízza Takács Lajos (8052 Fehérvárcsurgó, Park
u. 16., adószáma: 46312853-1-27) egyéni vállalkozót a jelenlegi 8 darab
buszmegálló közelében az utasok le és felszállását biztosító
autóbuszperonok mőszaki rajzainak elkészítésével és az építés során
mőszaki szaktanácsadással.
A képviselı-testület a munkálatok elvégzésére a bruttó 140.000 Ft
vállalási díjat elfogadja, és az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervezési díj
kifizetésérıl és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási
szerzıdést aláírja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tiringer Mária polgármester
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További kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.
Tiringer Mária polgármester: a nyílt ülést 1725 órakor berekesztette, s javasolta, hogy a testület
zárt ülésen folytassa a tárgyalást.

K.m.f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Tomasek Tamás
képviselı
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