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Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselı-testülete 7 fıvel határozatképes. 
 
 
 
 
 



Ismerteti napirendi javaslatát: 
 
1.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai 

Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2011. ¾ éves 
gazdálkodásának végrehajtása 
Elıterjesztı: Horváth Sándor polgármester 
 

2.) Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010/2011 
nevelési év munkájáról  
Elıterjesztı: intézményvezetı 

 
A napirendi javaslatot Seregélyes Nagyközség Képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselıket és a 
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a sárosdi Képviselı-testület 4 fıvel 
határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Véningerné Bognár Krisztina és Takács 
Istvánné képviselıket kéri fel, melyet a Képviselı-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A napirendi javaslatot Sárosd Nagyközség Képviselı-testülete 4 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
1.) Napirendi pont tárgyalása: 

 

A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2011. ¾ éves gazdálkodásának 
végrehajtása 
Elıterjesztı: Horváth Sándor polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Mi is megvitattuk tegnap, a számokat elfogadjuk, ami a kimutatásban szerepel. Olyan 
kérésünk lenne, hogy a teljes intézményre szóló kimutatást küldjétek meg részünkre, ne 
csak a sárosdit. Lenne egy kis összehasonlítási alap. Ami problémát okoz, hogy az 
intézményvezetık nem látnak tisztán a pénzügyi dolgokban. Szeretnénk kérni, hogy 
legalább negyedévente egy-egy megbeszélést lehetne tartani. Amit még nagyon 
fontosnak tartanánk, hogy az idei év költségvetése úgy lett összeállítva, hogy 
gyakorlatilag készen megkapták az intézményvezetık. Az intézmények 
költségvetésének összeállításába vonják be az intézményvezetıket. 

Kiss Gyuláné   alpolgármester 

Én megtettem ezt az összehasonlítást. A %-os kimunkálások mutatták, hogy hol van a 
nagy eltérés. Valóban van olyan, hogy a módosított elıirányzatnál kell 
átcsoportosításokat végezni. Meglátásom szerint a kiadásokban nincs túllépés, 
összességében a 75% jó teljesítés szeptember 30-ig. A sorokon belüli különbség 
elıfordul. 

 

 



Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Van olyan sor, ahová egyáltalán nem lett betervezve semmi és látható volt, hogy arra a 
feladatra kell pénz. Most pedig 400%-os a teljesítés. 

Gazsi Lászlóné   tagóvoda vezetı 

Igény merült fel mind a két intézmény részérıl a rendszeres találkozásra. Elég nagy 
összegekért vállalunk felelısséget és kézhez kaptunk egy költségvetést, utána 
megkaptuk a félévi zárást, most szeptemberben pedig megkaptuk a háromnegyed éves 
zárást. Összességében valóban 75%-os a felhasználásunk, de amikor nekünk a helyi 
Pénzügyi Bizottságnál teljesen tisztában kell lenni, hogy én az egyéb sajátos 
juttatásoknál miért annyit használtunk fel és miért 424%-al többet teljesítettünk. Nem 
elıször fordult az elı, hogy nem tudtunk érdemleges választ adni. Az óvoda esetében 
szakmai munkára egyáltalán nem lett tervezve. 

Bárkányiné Vohl Mária  tagiskola vezetı 

Én hasonlóan azt tudom elmondani, hogy azok az idıszakok, amikor megkapjuk a 
költségvetési kimutatást, negyedéves zárást, annyira késın történnek, hogy tervezésre 
nem ad lehetıséget. Az, hogy, a háromnegyed éves beszámoló elıtt egy hónappal volt 
meg a féléves teljesítése az intézménynek, nem ad mozgásteret arra, hogy bármiféle 
felvetéssel tudjon élni az intézmény. A felelısséget pedig vállalni kell az 
intézményvezetınek. 1 hónapos tervezési idıszakkal vagyunk elmaradva. Szeretném 
azt is kérni, hogy, amikor elkészülnek a normatíva igénylések, abból mi is kapjunk egy 
példányt. Én nem tartom elegendınek az egyirányú adatszolgáltatást. 

Sajtos József Tibor  képviselı 

Én ezt annyival szeretném kiegészíteni, hogy az elmúlt években nem ez volt a jellemzı. 
Az, hogy ebben az évben ez miért így történt, azt mindenki tudja. A következı évtıl a 
kérés megoldódik, ugyanis minden tárgyhónapot a következı hónap 15-ig át tudjuk 
küldeni. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Ez mindenkinek megnyugtató lesz. 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 

Horváth Sándor szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 

 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

125/2011.(XI.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2011. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót, az elıterjesztés szerint. 

Felelıs: Horváth Sándor polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 



Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen szavazattal a következı 
határozatot hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

122/2011 (XI. 29.) számú 

H a t á r o z a t a 

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 2011. III. negyedévi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, az elıterjesztés szerint. 

Felelıs: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 

2.) Napirendi pont tárgyalása: 

Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010/2011 nevelési 
év munkájáról  
Elıterjesztı: intézményvezetı 

 

Sajtos József Tibor  képviselı 

Szerintem mind a négy intézmény bıséges anyagot adott le. 

Kiss Gyuláné   alpolgármester 

Mindent magába foglal az anyag. Az intézményvezetık nagyon szépen beszámoltak a 
tevékenységükrıl. Igazgató úr a beszámoló elején utalt a társulás fontosságára. Az 
intézmények kiemelték a jó eredményeket, az esetleges problémákat. A sport 
beszámolóban van leírva, hogy az egyik alapítvány nem kapta meg az 1%-ot az 
Adóhivataltól. Az lenne a tanácsom, hogy ezt nem szabad annyiban hagyni, meg kell 
kérdezni, hogy miért nem. 

Sajtos József Tibor  képviselı 

Szinte mindegyik alapítványnál visszatartott az Adóhivatal összegeket, reklamáltunk, 
újra bevittünk anyagokat. A többségnél utána adták a pénzt, de a Diáksport 
Egyesületnél még továbbra is problémák vannak. 

Kiss Gyuláné   alpolgármester 

Nekünk képviselıknek az a feladatunk, hogy a nevelés, oktatás feltételeit biztosítsuk. 
Megköszönöm a beszámolót. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Mi csak a sárosdi intézmények beszámolójával foglalkoztunk. Egy-két pontosítást 
egyeztettünk igazgató asszonnyal. Az ı beszámolójában van egy-két olyan adat, ami 
nem helytálló, ennek a javítását itt is szeretnénk kérni. Tévesen került be a fejkvóta, 



nem tanulónként, hanem tanuló csoportonként van a 2.350.000 Ft/év juttatás. Illetve a 
tárgyi feltételeknél a KDOP-s pályázatból itt 400.000 Ft értékő fejlesztı eszköz szerepel 
és ez 1.100.000 Ft körüli összeg volt, ami az elızı évben még pluszban oda érkezett. 
Volt egy megjegyzés a beszámolóban, hogy a MÁK tartott normatíva ellenırzést és 
errıl az intézmény nem kapott tájékoztatást. Azt szeretném kérni, ha ilyen van, az 
intézmények is kapjanak errıl tájékoztatást. Mi is mindegyik dolgozónak köszönjük a 
munkáját, úgy gondolom, hogy elég nehéz manapság ezen a pályán bármit is elérni. 
Nem tudjuk, hogy a jövı hogyan alakul. Egyre több olyan gyermek van, akinek egyre 
több odafigyelésre van szüksége. A gyógytestneveléssel kapcsolatban vetıdött fel 
probléma a kistérségnél, azt meg kellene vizsgálni, hogy jól adták-e meg a besorolást 
az orvosok. 

Sajtos József Tibor  képviselı 

Az orvosokkal felvesszük a kapcsolatot, elküldjük a besorolást elısegítı 
dokumentumot. 

Kajos Istvánné   képviselı 

Én is megköszönném a beszámolót és külön köszönetet szeretnék mondani a 
seregélyesi Mővészeti Tagozat közremőködésének a nemzeti ünnepeken, 
rendezvényeken. Nagyon színvonalasak a mősoraik. Külön dicséret illeti még a humán 
munkaközösséget, ugyanis a seregélyesi gyerekek nagyon szépen szerepelnek a 
versenyeken. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Ugyanezt elmondhatjuk nálunk is. Ilyenkor mindig örül a szívünk, hogy nemcsak negatív 
dolgok történnek az iskolában. 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 

Horváth Sándor szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett, a következı határozatot hozta: 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

126/2011.(XI.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010/2011 nevelési év munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az intézmény 2011/2012 nevelési év munkájáról 
szóló beszámolót, az intézményvezetı útján terjessze képviselı-testület elé. 

Felelıs: Horváth Sándor polgármester 
Határidı: 2012. szeptember 30. 
 

Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen szavazattal a következı 
határozatot hozta: 

 

 



Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

123/2011. (XI. 29.) számú 

H a t á r o z a t a 

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2010/2011 nevelési év munkájáról szóló 
beszámolóról. 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 2010/2011 nevelési év 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelıs: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidı: azonnal 
 

A polgármesterek megköszönték a képviselıknek és a meghívottaknak a részvételt és 
az együttes Képviselı-testületi ülést berekesztették. 

 
K.m.f. 
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Seregélyes Nagyközség polgármestere Seregélyes Nagyközség jegyzıje 
 
 
 
 
 
 Lehotainé Kovács Klára Dr Hanák Mária 
Sárosd Nagyközség polgármestere Sárosd Nagyközség jegyzıje 
 
 
 
 
 
 Véningerné Bognár Krisztina Takács Istvánné 
 ikv. hitelesítı  jkv. hitelesítı 
 

 
 

 


