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Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
               2008. július 14-én 17 órakor megkezdett üléséről. 
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 Hallósy Péter alpolgármester 
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 Kovács Tibor Orbán képviselő 
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 Telek László képviselő 
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Távol:  
 Pribék Ferenc képviselő 

Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Pribék Ferenc képviselő jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. Telek László képviselő és Hallósy Péter alpolgármester 
jelezte, hogy késni fog. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken kívül van-e valakinek 
egyéb javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület 8 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 
 
Napirendi pontok: 
1./ Általános iskola igazgatójának és óvoda vezetőjének megbízása. 
 
2./ Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 
megvitatása. 
 
3./ Egyebek. 
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Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Lehotainé Kovács Klára polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné Kovács 
Margit és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 8 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azzal is lehetne az iskola óraszámát 
javítani, ha az iskolai könyvtári feladatokat a községi könyvtár könyvtárosa látná el. Ezzel 
heti 5 vagy 10 óra megspórolható lenne, amit tudna fordítani az iskola akár a napközire, akár 
a korrepetálásra, ezért van itt ez a javaslat. A szűkös anyagi körülmények miatt a konyhánál, 
amit évek óta gondoltak megtenni lépéseket, most lenne rá lehetőség. Van a konyhánál olyan 
dolgozó, aki csak félállásba jönne vissza a betegállományból. Ezzel kapcsolatban kérte a 
véleményeket. 
 
Hallósy Péter alpolgármester 17 óra 8 perckor megérkezett.  
Telek László képviselő 17 óra 10 perckor megérkezett. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Elmondta, hogy az iskolai könyvtárba vannak az 
internetes számítógépek is, ezeket használják a pedagógusok, nem tudja, hogyan lesz, ha más 
lesz a könyvtáros. Javasolta, hogy kérdezzék meg Pleizer Lajos iskolaigazgató véleményét. 
 
Pleizer Lajos iskolaigazgató, képviselő: Úgy látja, hogy megint olyan határozatok 
előterjesztésére került sor, amiről senki nem egyeztetett senkivel, megint ad hoc döntést 
hoznak. Mondja ezt akkor is, ha ezzel nem erősíti a pozícióját. Olyanok tesznek javaslatot, 
akiknek halvány gőze sincs az iskolai feladatokról. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy fizetésképtelen az önkormányzat, 
ezért kényszerintézkedéseket kell hozni. Amiket nem tettek meg 2006. óta, azokat 
kénytelenek most megtenni, mert nem tudnak egyik napról a másikra létezni. Az már többször 
felmerült, hogy gyakorlatilag a 8 órája nincs kitöltve a könyvtárosnak. 
 
Pleizer Lajos iskolaigazgató, képviselő: Elmondta, hogy azzal nem oldják meg a helyzetet, 
hogy közben az iskolai dolgozótól elvesznek órát, hogy odaadják a könyvtárosnak. El kell 
dönteni, hogy szükség van-e két könyvtárra. Ha spórolni akarnak, akkor félállásban 
működtetik a könyvtárat, és fél bért megspórolnak, de egyébként nem spórolnak meg semmit. 
A napközire biztosítsák azt az órakeretet, amit az oktatási törvény előír, ellenkező esetben 
nem jogosultak a normatívára. A tanulószobáról volt szó, nem az alsó tagozatról. 
Decemberben arról volt szó, hogy a létszámok a társulás kapcsán nem változnak. Még létre 
sem jött semmiféle együttműködés és már létszámot csökkentenek, ez jön le belőle.  
A könyvtáros alkalmazása semmiféle megtakarítást nem eredményez. A felszabaduló 
óraszámmal az iskola azt tesz, amit akar, és ezzel nem spórolnak semmit. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a beszámolóban az szerepelt, hogy 
a napközihez még 7,5 óra kellene. Itt 5 órát tudnak biztosítani, amit nem kell a könyvtárra 
fordítani, ez átcsoportosítás lenne, nem spórolás. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nem kellene az intézményi társulást 
összekeverni a létszámleépítéssel, az anyagi gondokkal. Annak sincs semmi köze az 
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intézményi társuláshoz, amit az előző testületi ülésen megléptek. Amit évekkel ezelőtt nem 
léptek meg, az anyagi helyzet miatt szükséges megtenni nem a társulás miatt. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a közös élelmezésvezető 
problémája már legalább két költségvetés tárgyalásakor felvetődött. 
 
Hallósy Péter alpolgármester: Elmondta, hogy nem látja át az intézmény órabeosztását, 
voltak óraszám problémák is. Tudja támogatni, hogy a könyvtáros lássa el az iskolában a 
könyvtárosi feladatokat, ha ez kivitelezhető, megoldható. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzat a könyvtárral kapcsolatos 
javaslattal egy fillérrel sem jutott előrébb.  
 
Pleizer Lajos iskolaigazgató, képviselő: Elmondta, hogy a másik határozati javaslat egy 
státusz bérével csökkenti az iskola költségvetését. A társulással kapcsolatos javaslatban az 
szerepel, hogy az iskola konyháját az önkormányzat átveszi 5 fő közalkalmazottal.  
A határozati javaslat ellentétes a társulási megállapodásban foglaltakkal.  
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a jelenlegi konyhai létszám sok egy 
ekkora konyhának.  
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy már most riogatva vannak az iskolában és az 
óvodában is az ott dolgozók, vagy nincsenek jól tájékoztatva, a faluban ezt vissza lehet 
hallani. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen kijelentéseket teszünk. Nem csődbe van az 
önkormányzat, hanem pénzforgalmi zavar van. Úgy tudja, hogy van az önkormányzatnak 
kintlévősége. Kell annyi türelmüknek lenni, hogy ezt elmagyarázzák a hivatal, az iskola, az 
óvoda dolgozóinak. Van egy probléma, amit meg akart oldani a testület. Alternatívát kell 
felállítani, vagy segítséget adni a testületnek. Ha egy intézményben egy fizetés nélküli 
szabadságon lévő személy fél éve nem jár dolgozni, akkor biztos, hogy vannak tartalékok ezt 
gondolja laikusként. Az intézményvezetőknek az az érdekük, hogy amennyit tudnak, annyit 
kihajtsanak az intézményeknek. Az óvoda mindig tudott valamiféle alternatívát, az iskola is 
az elmúlt időszakban. Adjanak valami ötletet. 
 
Takács Istvánné képviselő: Elmondta, hogy szeptember 1-től a konyhai dolgozók átkerülnek 
az önkormányzathoz. Mi volna, hogyha a létszámcsökkentést azután hoznák meg, ha már a 
társulási megállapodás létrejönne? 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy azért kell most dönteni, mert 
esetleg abban is lehetne módosítást kérni. Nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, szépítheti 
a helyzetet, amit Mrázik Sándor képviselő elmondott. Lesz pénzük valamennyi, de két hónap 
múlva ugyanitt fognak tartani. Az se biztos, hogy a 80 embernek lesz fizetése. Az idén 
minden plusz juttatást kifizettek, megadtak júniusig. Ez gyakorlatilag senkinek nem okoz 
fájdalmat, azért javasolták ezeket a határozatokat.  
 
Pleizer Lajos iskolaigazgató, képviselő: Elmondta, hogy roppant nehezen éli meg, hogy az 
óvoda meghozza az áldozatot, az iskola meg nem. Úgy tűnik, hogy a testület nem 
ugyanazokból az adatokból dolgozik. A legutóbbi év dolgait nézve 2007-ben 47 volt az iskola 
létszáma, a 2008. évi költségvetésben pedig 42. A jelenlegi létszám 39. Egy év alatt 8 fő 
álláshelye, munkahelye, megélhetése szűnt meg. Azzal együtt, hogy a szeptemberi törvény 
módosítás után minden iskolai pedagógus elvesztette fizetése 10 %-át. Az előző évi döntések 
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alapján volt olyan dolgozójuk, aki a fizetésének több, mint a 20 %-át vesztette el már.  
A gyógypedagógián dolgozóknak csökkent a fizetése 10 %-al előtte éven, a testület és a 
kormányzati döntések alapján. A tanulók nem kapnak annyi órát, mint amennyit az oktatási 
törvény előír, mert az iskola „volumenkorláttal” dolgozik. A település más intézményeinél, 
beleértve a hivatalt és az óvodát is, nem került sor ilyen mértékű álláscsökkentésekre és 
fizetéscsökkentésekre. Kérte, hogy az utóbbi évek döntéseit gondolják végig. Nincs szükség 
két könyvtárra, ezt ő mondta korábban. Felújították a könyvtárat és az iskola épülete üres 
délután. Megvolt a javaslat a technikateremmel kapcsolatban. Az a vége mindig, hogy az 
iskola nem közreműködő. Közben hogyan élik meg azok a dolgozók, akik itt dolgoznak a 
döntéseiket? Mielőtt ilyen határozati javaslatokat tesznek, előtte az érintettekkel tárgyalják 
végig és próbáljanak megoldást találni. Nincs szükség a 8 órás nyitvatartásra és akkor 
érdemben megtakarítanak x forintot. Igen, tudja, hogy akkor egy másik családot hoznak 
lehetetlen helyzetbe. Úgy látja, hogy azoktól a tevékenységektől kell megszabadulni, ami nem 
kötelező feladatuk. Ezt alaposan végig kell nézni és mindenre tekintet nélkül meg kell hozni a 
döntéseket. Nem olyant, ami pillanatnyilag hoz pénzt, de egy-két hónap múlva ugyanilyen 
helyzetben leszünk. Jelenleg az iskolában dolgozók bérei nem érik el átlagban a nettó 90 E Ft-
ot, és még tőlük vesznek el. Elhiszi, hogy nagyon nagy bajban vannak és hoztak egy döntést, 
az étkezési hozzájárulás megvonását. 10 % keresetcsökkenésként élték meg a dolgozók. 
Elvesztették a jövedelmük 30 %-át az elmúlt években. Intézményvezetőket kell megbízni  
x ideig és a megbízásáról kell nyugodt körülmények között tárgyalni, vagy kellene, ha már 
nincsenek meg a döntések. Furcsa történések mentek végbe az intézményvezetői 
megbízásokkal kapcsolatban. Úgy próbálta végigvinni az évet, hogy az semmiképpen nem 
szóljon arról, hogy nyáron intézményvezetőt kell választani, vagy kinevezni, vagy felkérni. 
Ezt tette úgy, hogy nem beszélt arról, hogy milyen elképzelése van. Semmilyen körülmények 
között nem pályázott volna intézményvezetőnek, akár mikor írják ki a pályázatot. Teljesen 
felesleges volt néhány embernek a próbálkozása arra, hogy a szavazást befolyásolja. Most 
sincs olyan elképzelése, hogy a közös intézménynek a vezetésére pályázzon. Ha nem változik 
a nyugdíj jogszabály, 1,5 év múlva nyugdíjba megy. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy a II: sz.-ú orvosi rendelőnél is 
megszüntettek egy 4 órás állást, amit átvett a hivatal takarítónője. A tavalyi évben a hivatal 
köztisztviselői létszámát csökkentették 8-ról 7-re és átvettek egy plusz feladatot, az iskola 
könyvelését. Az ott dolgozó emberek a plusz feladatot is vállalták és az ő átlagfizetésük is 
csak 80 E Ft. Itt is több mint 10%-os volt a létszámcsökkentés. Arról volt szó, hogy mindenütt 
csökkentsenek, ne csak egy-egy intézményt sújtsanak. 5 év alatt több mint 100-zal csökkent 
az iskola tanulói létszáma. Olyan a gyerekek összetétele amilyen. Nagyon sokszor nem a 
cigány gyerekek randalíroznak. Augusztus 1-től nincs általunk fizetett művelődésszervező a 
Művelődési Háznál. Lecsökkentették 8 óráról 6 órára a takarítói állást a Művelődési Háznál. 
Hány állás van betöltve? Ott van a 31 álláshely, még ha nincs is annyi betöltve. Az iskolai 
normatívából származó visszafizetések súlyosan érintették a 2005. évi költségvetést és az ideit 
is. De ezt februárban is elmondták, amikor az OTP Bank közölte, hogy nincs 50 M Ft 
kölcsön, hanem csak 30 M Ft-ot adnak. Működésre tovább nem adnak pénzt, fejlesztésre igen. 
arról volt szó, hogy félévkor visszatérnek erre a problémára. Nagyon nehezen tudtak bért 
fizetni június 30-án. A segélyeket úgy fizették ki, ami kötelező, hogy a hantosi önkormányzat 
az ő dolgozóinak az augusztusi bérét átutalta korábban. Nem mondhatják azt, hogy nem 
fizetik ki, mert az állam ideadta az árát. Most muszáj megtenni, a megszorításokat, mert 
holnap, de lehet, hogy holnap után csőd biztost fognak kérni. 
 
Zsigmondné Kovács Margit képviselő: Megkérdezte, hogyan társulnak, ha 
fizetésképtelenek? 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: Válaszolt, hogy attól kezdve nem Sárosdé lesz a 
normatíva, még rosszabb lesz a helyzet. Nem muszáj társulni, de akkor még több embert 
fognak elbocsátani. 
 
Mrázik Sándor képviselő: Elmondta, hogy az iskolaigazgatónak és az óvodavezetőnek lejár 
a mandátuma. 2008. január-februárban az iskolában már mozgolódások voltak. A nem 
kötelező feladatokat kellett volna elvenni. Miért nem tették, miért nem javasolta? Meg kell 
szokni ezt a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek, ami a gazdasági életben már van: 
vagy megfelelnek a feladatra, vagy nem. 
 
Gazsi Lászlóné óvodavezető: Elmondta, hogy köztudott volt, hogy nem volt kidolgozva, 
hogy mi van abban az esetben, ha itt marad a konyha és mi van, ha a társulásba megy. Erről 
nincs most már mit beszélni. Ebből a szempontból nem kérdezték meg, nem történt 
egyeztetés. Lehet, hogy a közös élelmezésvezető kérdésében sem volt együttműködő. Nem 
tud olyan tájékoztatást adni, hogy ez kivitelezhető vagy megoldható. A légkör, az esetleges 
nem jó információkkal kapcsolatban azt mondja, hogy volt alkalmazotti értekezlet, volt 
szülők tájékoztatása. Nem hiszi, hogy a rossz információt az intézmény vezetőktől kapták 
volna a dolgozók. Rendkívül nehéz helyzetben vannak, nem tudtak arról, amiről július 2-án 
döntött a testület. Teljes mértékben tisztában vannak az önkormányzat anyagi helyzetével. Ez 
kaotikus állapotot eredményezett. Még július 31-ig ebben a státuszban van, nem tudja hogy 
lesz tovább, szeptember 1-től az óvodai átlaglétszám 60-70 fő volt. A kötelező étkezők nem 
fogják igényelni az étkezést. Hány főre főznek szeptembertől, nem tudja most megmondani. 
Nem luxus akkor, hogy egy 150 adagos konyha mennyit főz? Jó lenne látni, hogy mi lesz a 
feladata. Nem látja a kidolgozását annak, hogy merre mennek előre.  
 
Telek László képviselő 18 órakor távozott. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy megszakítják az ülést és a 
seregélyesi testület együttes ülése után folytatják. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket, Gazsi 
Lászlónét megbízták augusztus 1.től 30.-ig az óvoda vezetőjének, az iskola igazgatójáról nem 
tudtak dönteni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 
 
 
Dosztály Csaba Lehotainé Kovács Klára 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Zsigmondné Kovács Margit Kovács Tibor Orbán 
 hitelesítő hitelesítő 


