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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült:  Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi május 19-ei együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza Seregélyes 
 
Jelen vannak: 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete részér ől: 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 
Mrázik Sándor    alpolgármester 
Göncz Zoltán 
Takács Istvánné 
Telek László     képviselők 
 
Távollév ők: 
Pleizer Lajos 
Véningerné Bognár Krisztina  képviselők 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete részér ől: 
Horváth Sándor    polgármester 
Kajos Istvánné 
Kiss Gyuláné     alpolgármester 
Ladányi László 
Paudits Béla 
Sajtos József Tibor    képviselők 
 
Távollév ők: 
Németh Zsolt    képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Hanák Mária     jegyző 
Gazsi Lászlóné    tagóvoda vez. 
Bárkányiné Vohl Mária   tagiskola vez. 
Horváth Károly    jegyző 
Györök Gyöngyi    pénzügyi csop.vez. 
Ihászné Penzer Erzsébet   ig.csop.vez. 
Kosaras Istvánné    tagóvoda vez. 
Imre Szabina     jkv. vez. 
 
Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes. 
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Ismerteti napirendi javaslatát: 
 
1.) Aba település csatlakozási szándéka a közoktatá si intézményfenntartó 

társuláshoz 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 
 

2.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú M űvészetoktatási, Pedagógiai Szak- 
és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi  költségvetési 
módosítása 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 

 
3.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú M űvészetoktatási, Pedagógiai Szak- 

és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi  költségvetési 
zárszámadása 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 

 
4.) Sárosdi óvoda felújítása 

Előterjesztő: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 
A közölt napirendi javaslatot a seregélyesi Képvise lő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és a 
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a sárosdi Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Telek László képviselőket 
kéri fel. 

A napirendi javaslatot és a jegyz őkönyv hitelesít őket Sárosd Képvisel ő-testülete 4 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 

 
Napirendi pontok tárgyalása előtt Lehotainé Kovács Klára polgármester dr. Hanák Mária – 
Sárosd Nagyközség újonnan kinevezett jegyzőjét bemutatta. 
 
1.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Aba település csatlakozási szándéka a közoktatási i ntézményfenntartó társuláshoz 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 

Horváth Sándor   polgármester 

Felolvasnám a polgármester úr levelét. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A 
polgármester úr kéri, hogy a képviselő-testületek, ha mást nem is, de elvi hozzájárulásukat 
adják a befogadáshoz. Aba jelen pillanatban Soponyával van közös intézményfenntartó 
társulásban úgy, hogy az óvoda központja Soponya, az iskoláé pedig Aba. Soponya 
megszűntette velük ezt a kapcsolatot. A normatíva felét – 13-15 M Ft-ot – hajlandó lenne a 
mi intézményfenntartó társulásunknak átadni. Azt is tudni kell, hogy Soponyának Aba 
tartozik 13-18 M Ft-tal. Azt is monda a polgármester úr, hogy mindenféle garanciát 
hajlandóak megadni, amit mi kérünk. Kétféle normatíva jár, az egyiket felajánlotta Aba 
nekünk. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Milyen normatívát hívna le Aba? Ebben az esetben minden normatívát Seregélyes hív le. 
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Horváth Sándor   polgármester 

Van a kistérségi, van a bejáró gyerekek után és az óvoda után kapnánk külön egy 
normatívát. Ez 13-15 M Ft. Ezt adná át, a másik maradna Abánál. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Nagyobb rizikója a Seregélyesi képviselő-testületnek van, de bennünket is érintene. Ha 
100%-os biztosítéka nincsen arra, hogy azt a részt, ami rájuk tartozik fizetni tudják 
ugyanúgy, mint mi, akkor ebben elég nagy a rizikó. Így én nem tudom ezt támogatni. Ha 
van olyan megoldás, amivel biztosítható az, hogy a kiegészítés ide megérkezik az 
önkormányzathoz, akkor támogatható. Én a pénzügyi dolgok miatt gondolom azt, hogy ez 
az út nem járható. A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatban is vannak elmaradások. Ha 
hozzájárulását adja a képviselő-testületünk, az mindenképpen benne kell, hogy legyen a 
mi határozatunkban, hogy azzal a feltétellel, hogy Sárosd annál többet nem hajlandó 
fizetni, mint, ami az ő intézményeinek a fenntartásához szükséges. 

Horváth Sándor   polgármester 

Én megkérdeztem a dr. Szekerczés Annát, aki egyetlen garanciát lát erre, ha Aba előre 
kifizeti az egy éves működési költségeit. 

Takács Istvánné   képviselő 

Ha Abának annyira fontos lett volna, akkor nem hagyta volna, hogy az a társulás, amiben 
bent volt, ilyen véget érjen. 

Kiss Gyuláné   alpolgármester 

Az én véleményem is az, hogy nagyon kockázatos lenne, minden szempontból. 
Seregélyes is hitelből gazdálkodik és nekünk sem lenne mindegy, hogy hogyan tudnánk 
biztosítani a saját dolgozóink munkabérét, juttatásaikat. Minden önkormányzat bajban van, 
én meggondolnám százszor, hogy belemenjek-e vagy sem. 

Göncz Zoltán   képviselő 

Van valakinek információja arról, hogy a részleteiben már nyilvánosságra hozott új 
Közoktatási koncepció milyen mértékben érinti ezeket a „kényszerházasságokat”? Én 
óvatos lennék az ilyen bővítéssel. Én azt sem látom, hogy egy ekkora társulás hogyan 
működne. 

Sajtos József Tibor  képviselő 

A Közoktatási koncepció naponta változik. A társulásokat nem támogatják egyik oldalról, 
direkt módon. Indirekt módon viszont igen. A kistelepülések iskolái bezárásra kerülnek. 
Elvileg ott van a lehetőség, hogy működjenek, gyakorlatilag viszont nem tudnak majd 
működni, nem lesz a bérre sem pénz, tehát a társulások továbbra is menni fognak. 
Egyelőre ennyit tudok róla. Az én véleményem a társulással kapcsolatban, az, hogy én 
nem támogatnám a társulást. Ha Aba képviselő-testület november óta tárgyal róla, akkor 
mi miért április 29-i dátumú levéllel kapjuk meg ezt a tájékoztatást. Én megkerestem egy 
szakértőt és megkértem, hogy a jelenlegi adatok ismeretében vizsgálja meg és mondja el, 
hogy mi a véleménye erről a társulás típusról. A véleménye az volt, hogy ő nem ajánlja a 
két településnek, hogy társuljon Abával. Semmiféle plusz normatívát nem lehet ebbe 
bevonni. Viszont arra felhívta a figyelmünket, hogy Aba beadta a várossá nyilvánítási 
pályázatát. Ha várossá nyilvánítják, akkor az eddig megkötött szerződés érvénytelen lesz. 
Egy olyan példa sincsen, hogy falusi intézmény lenne ennek a központja. Visszájára 
fordulna a dolog. Korábban elég nagy küzdelem volt a Nevelési Tanácsadó létrehozásával 
is, a szakmai és a meglévő feltételek győztek. Amikor a művészeti oktatást is létrehoztuk, 
támadások értek minket, hogy miért nem az abaihoz csatlakoztunk.  
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Horváth Sándor   polgármester 

Zoltán felvetésére annyit mondanék kiegészítésképpen, hogy az önkormányzati 
koncepcióban szerepelnek erre utalások, de ellentmondásosak. Van, amikor kistérségi 
fenntartású társulásokról beszél, van, amikor saját magunk által létrehozott társulásokról. 
Nem egyértelmű, hogy melyiket támogatják. Abszolút kiforratlan a koncepció. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Még minden nagyon képlékeny. Akár erre hivatkozva is mondhatnánk nemet. Mivel biztos, 
hogy változások következnek be és egyenlőre nem tudjuk, hogy milyen irányban, ezért 
nem célszerű egy újabb társsal kiegészíteni a társulást. Jövő szeptembertől biztos, hogy 
valami más lesz.  

Göncz Zoltán   képviselő 

Én azt javasolnám, hogy a helyzet kiforratlanságára való tekintettel a döntést fél évvel 
halasszuk el. 

Horváth Károly   jegyző 

Nem zárkózunk el, de most nem kívánunk velük egyesülni. 

Paudits Béla   képviselő 

Meg kell mondani, hogy nem. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

A közoktatásban és a közigazgatásban várható változások miatt jelenleg nem tudjuk 
támogatni. 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 

Horváth Sándor szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

54/2011. (V.19.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete, megtárgyalta Aba 
Nagyközség Önkormányzata közoktatási társulási szán dékát, mellyel elviekben 
egyetért, azonban a közoktatást érint ő állami megnyilatkozások által keltett 
bizonytalanságra tekintettel a közoktatási intézmén yfenntartó társulást jelenleg 
bővíteni nem szándékozik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntést közölje Ab a polgármesterével. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határid ő: 2011. május 23.  

Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 

53/2011. (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

A közoktatási intézményfenntartó társulás b ővítésér ől 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Aba 
Nagyközség Önkormányzata közoktatási társulási szándékát, mellyel elviekben egyetért, 
azonban a közoktatást érintő állami megnyilatkozások által keltett bizonytalanságra 
tekintettel a közoktatási intézményfenntartó társulást jelenleg bővíteni nem szándékozik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntést Seregélyes Polgármestere útján közölje Aba 
polgármesterével. 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: 2011. május 23. 
 

 

2.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú M űvészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi kö ltségvetési módosítása 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 
 
Hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

55/2011. (V.19.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete, az önkormányzat 2010 
évi költségvetésének részét képez ő, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgál tató Intézmény és Óvoda 
2010. évi költségvetési módosítás egyeztetési dokum entumait megtárgyalta, azt 
változatlan formában az önkormányzat 2010 évi költs égvetésének módosításába 
beépítésre javasolja. 

Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határid ő:azonnal 
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3.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú M űvészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi kö ltségvetési zárszámadása 
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Ránk nézve van egy kis terhelés. Én tegnap tájékoztattam a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
miből tevődik össze ez a plusz összeg. Egyrészt van 1 M Ft körüli összeg, ami normatíva 
visszafizetés volt, van a tavalyi törzsgárdánk, illetve voltak olyanok, amiket nem terveztünk 
be a költségvetésbe. Ilyen a két nyugdíjba menő kolléga helyettesítőinek a bére, illetve a 
sajnálatos események miatt a helyettesítésekben jelentkeztek nagyobb összegek. 

Györök Gyöngyi   pénzügyi csop. vez. 

A pótelőirányzatokat én kezelem, azokat le is hívtuk. A 3,8 M Ft Sárosd által kell, hogy 
beutalásra kerüljön. A 2011. évben nagyobb havi befizetendőt állapítottunk meg, mert a 
társulási normatívának egy része nem volt igényelhető. Közben megkaptuk a levelet és a 
pénzt is. Kiszámolom a jövő héten, hogy az intézményi részleteket mennyivel tudjuk 
csökkenteni. A normatíva második részét is megkaptuk. 

Sajtos József Tibor  képviselő 

Rövid tájékoztatást adott Steflik Judit, seregélyesi intézmény gazdasági vezetőjének 
egészségügyi állapotáról. 

Paudits Béla   képviselő 

Most, hogy nincs a Jutka, a pótigénylések és a lemondások, létszámok rendbe vannak 
téve? 

Györök Gyöngyi   pénzügyi csop. vez. 

Az összes dolgot, amit kellett én elintéztem és bejelentettem. Abban állapodtunk meg, 
hogy minden tagintézmény vezető a beiratkozások alapján felméri azt, hogy mennyi 
pótigénylése van, május 30-ig ezt nekem megküldik és átnézzük. 

Paudits Béla   képviselő 

A visszafizetés elkerülésére gondolok! 

Göncz Zoltán   képviselő 

A sárosdi Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  

A felmerült kérdésekre megnyugtató válaszokat kaptunk, így a bizottság azt javasolja a 
testületnek, hogy az egyező bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerinti 172 
M 181 e Ft erejéig fogadja el és hagyja jóvá. 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 

Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 

54/2011. (V. 19.) számú 
 

H a t á r o z a t a 

A Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézm ényeinek 
2010 évi zárszámadásáról  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi Közoktatási 
Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2010. évi zárszámadását az írásos előterjesztés 
szerinti formában jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2010. 
évi zárszámadását az alábbi teljesített bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja: 
 
 ezer Ft-ban 

Intézmény Eredeti 
előirányzat 

Módosított  

előirányzat 

Teljesítés 

Farkas Gyula Általános Iskola 104.684 114.062 114.062 

Napraforgó Művészeti Modell 
Tagóvoda 54.160 58.119 58.119 

Összesen: 158.844 172.181 172.181 

 
Utasítja a polgármestert, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi 
zárszámadásába a határozatnak megfelelően építtesse be. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

56/2011. (V.19.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete, az önkormányzat 2010. 
évi zárszámadásának részét képez ő, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgál tató Intézmény és Óvoda 
2010. évi zárszámadási egyeztetési dokumentumait me gtárgyalta, azt változatlan 
formában az önkormányzat 2010. évi zárszámadásába b eépítésre javasolja. 

Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határid ő:azonnal 
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4.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Sárosdi óvoda felújítása 
Előterjesztő: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Tavaly februárban a seregélyesi képviselő-testület adott be egy pályázatot Sárosd 
kérésére a sárosdi óvoda felújítására. Akkor a seregélyesi képviselő-testület úgy 
fogalmazta meg ezt a határozatot, hogy minden egyéb feladatot átad nekünk, hogy oldjuk 
meg, meg a támogatásként kapott pénzt is átutalja. Ez meg is történt. Idő közben kiderült 
a Belügyminisztériummal való beszélgetés kapcsán, hogy Sárosd nem bonyolíthatja, mert 
Seregélyes a kedvezményezett és neki kell szerződést kötni a kivitelezésre és neki kell a 
pénzügyi dolgokat is bonyolítani. Ez a 12 M Ft Sárosdnak egy külön számláján van és 
visszautalásra is kerül Seregélyesre. Egyik településnek sem kellett közbeszerzést 
lebonyolítani, hiszen a kivitelezés összege nettó 15 M Ft alatt van. Ettől függetlenül 
kértünk három árajánlatot, amiknek a dokumentációját átadtam most polgármester úrnak. 
A három beérkezett árajánlatot úgy kértük meg, hogy a legalacsonyabb árat benyújtónak 
adjuk meg a kivitelezés jogát, illetve bele lett foglalva, hogy fordított áfás számlát kell 
benyújtani, hiszen építési engedély köteles a beruházás és Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata fogja a szerződést megkötni. A három árajánlat: Sár Ács Kft. ajánlata 
nettó 18.735.317 Ft, a Duna Bau 777 Építőipari Kft. ajánlata nettó 15.106.000 Ft, Németh 
Roland egyéni vállalkozó ajánlata nettó 14.959.977 Ft. Ez alapján az utolsó ajánlat volt a 
legkedvezőbb. Június 1-én indulna a beruházás, augusztus 15. lenne a műszaki átadás. 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. Horváth Sándor 
szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Horváth Sándor   polgármester 

Annyit kérnék még ehhez, hogy a fizetések előtt ellenőrizzétek, hogy megfelelő és 
kifizethető. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Le fogjuk szignózni a számlát. 

Sajtos József Tibor  képviselő 

Ha beázik az épület, kinek a felelőssége lesz? Benne van a szerződésben? 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Nem szerepelt a kiírásban sem, hogy ez a kivitelező felelőssége. Le kell az egész födémet 
bontani. Le lesz az aljzat borítva.  

Takács Istvánné   képviselő 

Mi van akkor, ha a kivitelezés közben plusz költségek merülnek fel? 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatát terheli. 

Göncz Zoltán   képviselő 

Ezt nem lehet előre tudni, majd adott pillanatban kezeljük. 
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Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Kéri a seregélyesi képviselő-testületet, hogy fogadja el Németh Roland ajánlatát és a 
bemutatott szerződés tervezet szerint kössön vele szerződést. 

Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

57/2011. (V.19.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-testülete, a Napraforgó 
Művészeti Modell Tagóvoda (2433 Sárosd, Szabadság tér  6.) felújítására beérkezett 
ajánlatok közül, figyelemmel Sárosd Nagyközség Önko rmányzata Képvisel ő-
testületének el őzetes véleményére, Németh Roland (2433 Sárosd, Kere sztúri u.5.) 
építőipari vállalkozó 14.959.977,-Ft +ÁFA összeg ű ajánlatát fogadja el. 

Megbízza a polgármestert az el őterjesztés szerinti tartalmú szerz ődés megkötésére. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határid ő:2011. május 25. 
 

A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt és az 
ülést berekesztették. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 Horváth Sándor Horváth Károly 
Seregélyes Nagyközség polgármestere Seregélyes Nagyközség jegyzője 
 
 
 
 
 
 Lehotainé Kovács Klára Dr. Hanák Mária 
Sárosd Nagyközség polgármestere Sárosd Nagyközség jegyzője 
 
 
 
 
 
        Takács Istvánné Telek László 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
 
 


