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Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket,
megállapította, hogy Sárosd Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert 10 fő
képviselő jelen van. Külön köszöntötte Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvédet, aki
elkészítette az intézményi társulási megállapodást. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné
Kovács Margit és Kovács Tibor Orbán képviselő-testületi tagokat javasolta.
A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 10 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
Seregélyes Képviselő-testülete 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss
Gyuláné és Sajtos József Tibor képviselő-testületi tagokat javasolta.
A seregélyesi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 9 igennel, egyhangúlag
elfogadta.
Megkérdezte Kosaras Istvánnét a seregélyesi óvoda vezetőjét, hogy hozzájárul-e nyílt ülés
tartásához, mert érintett a személye.
Kosaras Istvánné a seregélyesi óvoda vezetője: Válaszolt, hogy hozzájárul a nyílt üléshez.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy gazdasági okokból kényszerülnek
társulni. Időben eltérő gondolataik és cselekedeteik voltak korábban, de ennek vége, mert
teljesen egyenrangú partnerként gondolták ezt a fúziót. Ahhoz, hogy plusz bevételhez
jussanak erre most így van lehetőség, mód. Kezdetekben többet kell egyeztetni, biztos
adódnak majd problémák. A társulás, a fúzió olyan, mint a házasság, ami akár válással is
végződhet. Most a megalakításról kell beszélniük.
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Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Megkérdezte, hogy az ismertetett
napirendeken kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a sárosdi
képviselő-testületet, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?
A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal..
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken
kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a seregélyesi képviselőtestületet, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e?
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.
Napirendi pontok:
1./ Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról döntés.
2./ Egyebek.
1.
Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról döntés
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a társulási megállapodás
tervezetét minkét település képviselői megkapták. Megkérdezte, hogy kinek van kérdése,
véleménye, javaslata?
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy a társulási megállapodást a Pénzügyi
Bizottság kibővített ülésen alaposan megbeszélte. Megkérdezte, hogy a megállapodás 7.1.1.
pontja az egész intézményre vonatkozik, vagy pedig a társulás gazdasági irodájának a
költségeit kell érteni ez alatt.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Válaszolt, hogy innentől kezdve egy intézmény van,
költségvetés alatt egy költségvetés értenek. Azon belül ha majd elkülönítik, hogy melyik
intézmény egységre mik az éves előirányzatok, az belső dolog. A belső gazdálkodást az
intézmény végzi. A székhely önkormányzat költségvetésébe épül be és ő az, aki finanszírozza
az intézményt. A társult önkormányzati kiegészítő támogatások illetve a többlet költségek a
székhely önkormányzathoz mennek.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy a személyi juttatásokról még külön is
ki kell térni, egyeztetni kell a két testületnek. Kellemetlen, hogy az egyik intézményben
kapják az étkezési hozzájárulást, a másikban pedig nem. Szülessen olyan megállapodás, ami
ezt helyre teszi, legyen arra lehetőség, hogy ezen változtatni lehessen a jövőben. Azért van ez
a társulás, hogy jobban tudjanak az intézmények gazdálkodni, több pénz kerülhessen
hozzájuk, és az önkormányzatnak kevesebbel kelljen kiegészíteni.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy ez a társulási megállapodásból
egyértelmű, és nem is vitatja senki. Nyilvánvaló, hogy az ott dolgozókra vonatkozó
szabályozás egységes, mivel egy intézményről van szó. Nem biztos, hogy a juttatásoknak
egyformának kell lenni. A kistérségi fenntartású intézmények esetében az önkormányzatok
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kidolgoztak egy rendszert, abban állapodtak meg, hogy közalkalmazottakként milyen összeg
az, amit egyéb juttatásban tudnak biztosítani. Azon belül, hogy a dolgozó melyiket válassza,
az már az ő dolga. Azt nem lehet megtenni, hogy összegszerűségében nem ugyanazt kapják.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy a megállapodás 7.6.1.2. pontjában az
intézményvezetés és annak illetménye szerepel. De az illetményhez kapcsolódik járulék is.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy az járulékkal együtt
értendő.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy a megállapodás ezen részét ki kellene
egészíteni azzal, hogy plusz járulékai. Az intézményi társulás felügyeleti szerve Seregélyes
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ezen kívül mindenképpen létre kellene
hozni egy olyan felügyelő bizottságot, amely egy éven belül többször megnézi hogyan
működik a társulás, javaslattételi lehetőséggel.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy ez a 9.1. pontban benne van.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy ki kellene bővíteni, más tagokkal is.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a 7.1.6.1. pontban a
gazdasági szervezet vezető esetében is be kellene írni, hogy illetményét és a járulékait.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy nemcsak az illetményt, hanem mást
is kap, pl. utazási költségtérítést.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy amikor egyeztettek, csak
az illetmény és járulékairól volt szó.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy a gazdásági vezető Székesfehérvárról
jár ki dolgozni, neki van útiköltsége is.
Sajtos József seregélyesi iskolaigazgató, képviselő: Elmondta, hogy tényleg csak az
illetmény és járulékairól beszéltek, az útiköltségről megfeledkeztek. Az útiköltség 9 E Ft
körüli összeg havonta, egy évre ez 110 E Ft körüli összeg. 55 E Ft-on nem gondolja, hogy
vitatkozni kell. Szó volt arról, hogy Társulási tanácsot kellene létrehozni, hogy ne csak a
pénzügyi területet, hanem az egész társulási tevékenységet tudja nyomon követni, ellenőrizni.
Ebbe a 8-10 fős tanácsba bekerülhetne a testület részéről egy-két fő. Van-e arra lehetőség,
hogy ez bekerüljön a megállapodásba?
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Válaszolt, hogy tulajdonképpen egy intézményt az
ellenőrizhet, akinek jogosultsága van. A közoktatási törvény szerint erre jogosultsága a
székhely önkormányzat jegyzőjének van. Az intézménynek beszámolási kötelezettsége van a
testület fele évente egyszer. A megállapodásban csak azt szabályozhatja, ami belefér a
jogszabályi keretekben, a belső ellenőrzés nem lehet a társulási megállapodás témája.
Sajtos József seregélyesi iskolaigazgató, képviselő: Megkérdezte, hogy ez egy külön
megállapodásban rögzíthető?
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Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Válaszolt, hogy a mindennapi életüket úgy
szervezik, ahogy akarják, de a megállapodásban nem intézményesítené. A 9.1. pontba ez
belefér. Az ellenőrző bizottságba bármilyen szakembert felkérhetnek, arra lehetőséget biztosít
a megállapodás.
Horváth Sándor Seregélyes alpolgármestere: Elmondta, hogy az együttdolgozásban,
együttgondolkodásban látja a megoldást, hogy elkerüljék a problémákat.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy ennek a megállapodásnak nem kell
tartalmaznia az elhangzottakat. A fő vonalakat kell tartalmaznia, azután történhet az egyéb
dolgok elkészítése, pl. SzMSz, aminek alapja lehet a részletes problémáknak a megtárgyalása
is.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy a megállapodásban igen
kidolgozott, részletes az, hogy mi tartozik az intézményi költségvetésbe és mi nem, és ha
jóváhagyják, soha nem lesz azon vita, hogy mit kell beleérteni a többletköltségekbe.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy egyeztettek a seregélyesi
iskola igazgatójával, hogy milyen juttatások vannak a települések intézményeinek
dolgozóinál. Egyelőre maradnak még a munkaközösségek és következő évben lesz arra
lehetőség, hogy kidolgozásra kerüljön, hogyan lesz majd egy szervezet. Nagyjából egyformák
a pótlékok. Az étkezéssel kapcsolatos támogatásról valóban kell egyeztetni, hiszen az elmúlt
héten hozott döntést a felfüggesztésről a sárosdi testület. Pénzügyi megfontolások
kényszeríttették arra a testületet, hogy ezt átmenetileg felfüggesszék.
Csanádi Lajos seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy mit fogadjanak el előbb, a
megállapodást, vagy az egyéb juttatásokat. Fenntartásai vannak a megállapodással
kapcsolatban. Most van arra lehetőség, hogy a testületek racionálisan lépjenek létszám
tekintetében csökkentsenek, konkrétan a helyettesek számra gondol. Ez a lehetőség végig lette nézve, lesz-e erre mód, vagy ha megszavazzák a megállapodást, akkor ez a döntés az
iskolaigazgató, Sajtos József kezébe kerül? Meg kell nézni, hogy milyen tagintézménynek
milyen vezetőkre lesz szüksége. Itt is, ezen is lehet spórolni.
Sajtos József Tibor a seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy az
fenntartói döntés, hogy hány fővel működik az iskola. Ne tőle várja el, hogy az intézményi
létszámcsökkentésért lobbizzon. A társulással kevesebb munka nem lesz, a helyettesek
munkájára szükség van.
Csanádi Lajos seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy még létszámnövekmény is lesz, ha jól
értette.
Sajtos József Tibor a seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy igen. Fél
állásban egy személy az intézmények összes adminisztrációs feladatát összefogja.
Takarékoskodni kell, ebben egyetért, de ne egyszerre, ne egy helyen, mert utána nem lehet
elvégezni a munkát és akkor csak problémák lesznek belőle. Az első év után úgyis értékelni
fognak, legalább egy év türelmet kér.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy állást kell foglalni,
dönteni a tagintézmény vezetők kötelező óraszámáról és a vezetői pótlékról.
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Pleizer Lajos sárosdi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, úgy tűnik, hogy a tavaly
december 5-i egyeztetésen, ahol néhány alapelvet tisztáztak, néhányan nem vettek részt, vagy
elfelejtették, hogy miben egyeztek meg. Abban egyeztek meg, hogy az első évben nem
nyúlnak a struktúrához, a létszámhoz, hiszen össze kell csiszolódni. Erről kaptak tájékoztatást
az intézmények dolgozói, ehhez adták hozzájárulásukat, ezt hallották a szakértőtől és ezután
szavaztak. Nyilvánvalóan kevesebbet kell kifizetni, ha csökken a közalkalmazotti létszám,
több pénz maradna meg az önkormányzatoknak. Megkérdezné, hogy milyen áron: emberek
dolgoznak, akiknek embereket kellene nevelni, ez az ügy erről szól. A mai nap az utolsó
határidő a döntésre. Olyanokról vitatkoznak, amikről alapszinten megállapodás született
december 5-én. A két önkormányzat x millió forinthoz jut, ha jók azok a számítások, de ne
legyenek illúzióik. El fog telni 1-2-3 év és be fognak következni kellemetlen lépések, de hadd
készüljenek fel erre. Akik végigdolgozták itt az életüket megérdemlik, hogy legalább egy év
nyugalmat kapjanak, hogy felkészüljenek erre. Közben elő kellene készíteni a következő
tanévet. Erre is kellene gondolni, amikor különböző megszorításokról kezdenek beszélni, nem
most kell ötletelgetni.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy a megállapodás megkötésével az
intézményekben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya nem érintett. Mint önkormányzati
költségvetési szerv megszűnik a három intézmény, de ők részévé válnak a társulásnak, a
megállapodás is tartalmazza, hogy az ott dolgozók alkalmazásában munkáltatói jogutódlás áll
be. Nem lehet most létszámcsökkentésről beszélni, mert a munkáltatói jogutódlás
automatikusan bekövetkezik. A dolgozók kinevezésén a munkáltató személye változik. A
létszámcsökkentéseket már meg kellett volna lépni. A megállapodás életbe lépése után az
intézményben dolgozó közalkalmazottak tekintetében bármilyen döntést csak közösen lehet
meghozni. Adott esetben létszámcsökkentés elrendelése közös döntés, mert csak a
költségvetés módosításával lehet megtenni.
Csanádi Lajos seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy nem létszámleépítésre gondolt, hanem
vezető helyettesek számának csökkentésére.
Sajtos József Tibor a seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy beszélt az
Oktatási Minisztériummal, és tájékoztatták, hogy módosulni fog a közoktatási törvény, ami
érinti a tagintézmény vezető státuszát, de még nem jelent meg a jogszabály. A közoktatási tv.
130 §-a mennyire hatályos? A bérmegtakarításokat az intézményeknél kellene hagyni.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy mindig csak a hatályos jogszabály
alapján dolgozhatnak.
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezetőkkel
kapcsolatban a testület módosíthat. Vagy a törvény szerinti tagintézmény-vezetői kötelező
óraszámot alkalmazzák, vagy a kedvezőbbet, az önálló intézményre vonatkozót
Dosztály Csaba Sárosd jegyzője: Elmondta, hogy az első napirendi pont a társulás
létrehozásáról döntés. Vagy tudnak dönteni a testületek, vagy nem. Van két határozati
javaslat, időben megkapták a képviselők az írásbeli anyagokat. Elsőként ezekről kellene
dönteni, nyilván nem mellékes dolgokról beszélgetnek, de esetleg ez lehet a 2. napirendi pont.
Mert ha nem jön létre a megállapodás, akkor teljesen felesleges részletkérdésekről beszélni.
Nagyon sok számítást végeztek, biztos, hogy ezt Seregélyes nem fogja jó néven venni, de
Seregélyes jár jobban a társulással. Az intézményvezetőket eddig is kellett fizetni, és ha nem
jön létre a társulás ezután is. Nincs ebből gond, mert a seregélyesi vezetők béréhez a
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hozzájárulást vállalták, nyilván azért, hogy megkapják a többletnormatívákat. A napirendhez
kellene visszakanyarodni. Kérdés, hogy mi lesz a megállapodás tervezettel, mert módosítási
javaslatok is voltak.
Kiss Gyuláné seregélyesi képviselő: Elmondta, hogy pontosítás történt, nem módosítás.
Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd: Elmondta, hogy alá lehet ezt írni így is, egy
módosítás történt.
Dosztály Csaba Sárosd jegyzője: Elmondta, hogy a 24. órában vannak. Július 15-30 között
kell az összes társulással kapcsolatos feladatot elvégezni, amikor szabadságolások vannak
mindenhol.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Megkérdezte a három intézményvezetőtől,
hogy a társulási megállapodással kapcsolatban kívánnak-e szólni?
Pleizer Lajos sárosdi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy abszolút félreviszi az
egész mai ülést, ha azzal kezdenek el dobálózni, hogy ki jár jobban. Azt kell végiggondolni,
hogyha nem társulnak, akkor mind a ketten rosszabbul járnak.
Gazsi Lászlóné sárosdi óvoda vezetője: Elmondta, hogy nagyon sok olyan jellegű kérdés,
pontosítás hangzott el, aminek itt van a helye. Jelenleg még két hétig intézményvezető, mert
lejár a vezetői megbízatása, nem látja a struktúrát. Tudja, hogy társulni kell, mert a két
településnek nagy szüksége van a pénzre. A minőségi munka színvonalának emelését olvassa
a megállapodásban, ezzel szemben hallja, hogy a feladat marad, minden jelentési
kötelezettségük nő. Benne van a társulási anyagban, hogy az óvodai konyhát átveszi az
önkormányzat. Nem lesz helyettese, heti 24 órában lesz az intézményvezető csoportban,
holott a kistérségben az óvodáknál is változatlanul meghagyták az intézményvezetők kötelező
6 óráját. Helyettes nélkül ugyanazt produkálja mint eddig?! Nem tudja, hogy szeptember 1-el
mi vár rá, mert nem tud olyan munkát végezni, hogy jó legyen.
Hallósy Péter sárosdi alpolgármester javasolta, hogy a jelenlegi törvények szerint
társuljanak.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a megállapodás leszögezi,
hogy létszámváltozás nem lesz szeptember 1-től. Nem is volt róla szó, hogy a közösen
létrejött intézményben valakit el akarnak bocsátani. Ha foglalkoztatási költségen csak ezt
értik, hogy hozzájön 50 E Ft utazási költség a gazdasági vezető béréhez, akkor ezen nem
érdemes vitázni. Bevonható más is az ellenőrzésbe, ez bent van a megállapodásban. Az
tényleg kérdés, hogy a jelenlegi törvény szerint lesznek, de ez a tagintézmény problémája, és
csak együtt dönthetik el. A megállapodást ettől függetlenül szavazásra lehet feltenni, ha nincs
más kérdés ezzel kapcsolatban. Nem volt.
Dosztály Csaba jegyző elmondta, hogy mindkét testületnek külön-külön minősített többségi
szavazással kell döntenie a saját határozati javaslatáról, a társulás létrehozásáról. A
megállapodás tervezet a hatályos jogszabályok alapján készült.
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra tette fel a sárosdi III. számú határozati
javaslatot.
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A sárosdi képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 10 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2008 (VII. 14.) számú
Határozata
Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményi Társulásról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a
„Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás
megkötésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Sárosd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 41. §-ában
biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-ában és a „helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 8.
§-ában foglaltak szerint az Ötv. 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelező
általános iskolai oktatási és óvodai nevelési feladatainak teljes körű közös
megvalósítására
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestületével 2008. augusztus 31-i hatállyal Társulási Megállapodást
köt.
A Képviselőtestület a Társulási Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja,
felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására, s a Ttv. 20. § (1) bekezdése
szerint a Társulási Megállapodás Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Vezetője részére 15 napon belül történő megküldésére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: jóváhagyást követő 15 nap
1.

II.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról”
szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva az „államháztartásról” rendelkező 1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 90. § (1)
bekezdés c.) pontjában foglaltakra tekintettel az általa alapított
Farkas Gyula Általános Iskola
közoktatási intézményt a 4/2008. (I.17.) számú határozattal módosított
57/1997. (VIII.14.) számú határozattal megállapított Alapító Okiratának
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hatályon kívül helyezésével 2008. augusztus 30-i hatállyal, mint
önkormányzati költségvetési szervet megszünteti.
2. A Képviselőtestület a Farkas Gyula Általános Iskola megszüntető okiratát a
következők szerint adja ki:
Farkas Gyula Általános Iskola
megszüntető okirata
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról”
szóló 1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 88. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva az Áht. 88. § (3) bekezdése és az „államháztartás
működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 11. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Farkas Gyula Általános Iskola, mint
önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2008. augusztus 30-i
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az intézmény neve:
székhelye:
2. Az intézmény felügyeleti szerve:

Farkas Gyula Általános Iskola
2433 Sárosd, Fő u. 10-12. sz.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete

3. Az intézményt megszüntető szerv neve: Sárosd Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
4. Az intézmény megszüntetése az Áht. 90. § (1) bekezdés c.) pontja
alapján történik:
az általános iskolai oktatási feladatok más szervezeti rendszerben
hatékonyabban teljesíthetők.
5. A megszüntetett intézmény vagyoni jogutódja: Sárosd Nagyközség
Önkormányzata, akit illet meg az intézmény vagyona feletti rendelkezési
jog.
6. A megszüntetett intézmény alapfeladatait a jövőben: a Seregélyes Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Seregélyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda látja el.
7. A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak jogviszonya:
x

a Seregélyes - Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda munkáltatói jogutódnál
változatlanul fennáll a Társulási Megállapodás 5.1. pontjában foglaltak
szerint.

11

x

az iskolai étkeztetési feladatokat ellátó munkakörben dolgozó 5 fő
közalkalmazott szakfeladaton való munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásáról
Sárosd
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete gondoskodik.
III.
1. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva az „államháztartásról”
rendelkező 1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 90. § (1) bekezdés c.) pontjában
foglaltakra tekintettel az általa alapított
Napraforgó Művészeti Modell Óvoda
közoktatási intézményét a 4/2008. (I.17.) számú határozattal módosított
57/1992. (XI.12.) számú határozattal megállapított Alapító Okiratának
hatályon kívül helyezésével 2008. augusztus 30-i hatállyal, mint
önkormányzati költségvetési szervet megszünteti.
2. A Képviselőtestület a Napraforgó Művészeti Modell Óvoda megszüntető
okiratát a következők szerint adja ki:
Napraforgó Művészeti Modell Óvoda
megszüntető okirata
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról”
szóló 1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 88. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva az Áht. 88. § (3) bekezdése és az „államháztartás
működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 11. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Napraforgó Művészeti Modell
Óvoda, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát
2008. augusztus 30-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az intézmény neve:
székhelye:

Napraforgó Művészeti Modell Óvoda
2433 Sárosd, Szabadság tér 6. sz.

2. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete
3. Az intézményt megszüntető szerv neve: Sárosd Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
4. Az intézmény megszüntetése az Áht. 90. § (1) bekezdés c.) pontja
alapján történik:
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az óvodai nevelési feladatok más szervezeti rendszerben hatékonyabban
teljesíthetők.
5. A megszüntetett intézmény vagyoni jogutódja: Sárosd Nagyközség
Önkormányzata, akit illet meg az intézmény vagyona feletti rendelkezési
jog.
6. A megszüntetett intézmény alapfeladatait a jövőben: a Seregélyes Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Seregélyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda látja el.
7. A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak jogviszonya:
x

a Seregélyes - Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda munkáltatói jogutódnál
változatlanul fennáll a Társulási Megállapodás 5.1. pontjában foglaltak
szerint.

x

az óvodai intézményi étkeztetési feladatokat ellátó munkakörben dolgozó
4 fő közalkalmazott szakfeladaton való munkáltatói jogutódlással történő
továbbfoglalkoztatásáról
Sárosd
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete gondoskodik.
IV.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az intézmények, mint
önkormányzati költségvetési szervek megszüntető okiratát az Áht. 88/A. § (4)
bekezdése alapján 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli
Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére
küldje meg s kérje 2008. augusztus 30-i hatállyal történő törzskönyvi
nyilvántartásból történő törlésüket.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap.
V.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Ttv. 8. § (4)
bekezdése j), k) pontjai és a Társulási Megállapodás alapján egyetértését adja:
a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szakés Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda közös igazgatású közoktatási
intézmény új Alapító Okiratát a Kotv. 37. § (5) bekezdésében foglalt
valamennyi jogszabályi követelménnyel és a Társulási Megállapodásban
rögzítettekkel összhangban állónak tartja, annak Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete általi elfogadását és kiadását javasolja.
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Paudits Béla Seregélyes polgármestere szavazásra tette fel a seregélyesi III. számú
határozati javaslatot.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
egyhangúlag 9 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
52/2008.(VII. 14.) sz. határozata
Seregélyes-Sárosd Közoktatási Intézményi Társulásról

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Seregélyes –
Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás megkötésére és a
kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról”
szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §-ában biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-ában és a „helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.
– 8. §-ában foglaltak szerint általános iskolai oktatási továbbá óvodai-nevelési feladataik
teljes
körű
közös
megvalósítására
Sárosd
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestületével 2008. augusztus 31-i hatállyal Társulási Megállapodást köt.
A Képviselőtestület a Társulási Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, s felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására, továbbá a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerint annak KözépDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetője részére 15 napon belül történő
megküldésére.
Felelős:

Paudits Béla
polgármester

Határidő:

jóváhagyást követő 15 nap
II.

1.

Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
„helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva az „államháztartásról” rendelkező 1992. évi XXXII. tv. –
Áht. – 90. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakra tekintettel az általa alapított
Hétszínvirág Etalonsport Óvoda
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közoktatási intézményét a 109/2004. (XII.13.) és 28/2008. (IV.28.) számú határozattal
módosított 65/1993.(XI.29.) számú határozattal megállapított Alapító Okiratának
hatályon kívül helyezésével 2008. augusztus 30-i hatállyal, mint önkormányzati
költségvetési szervet megszünteti.
2.

A Képviselőtestület a Hétszínvirág Etalonsport Óvoda megszüntető okiratát a
következők szerint adja ki:
Hétszínvirág Etalonsport
megszüntető okirata

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló
1992. évi XXXII. tv. – Áht. – 88. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Áht.
88. § (3) bekezdése és az „államháztartás működési rendjéről” szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. sz. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hétszínvirág
Etalonsport Óvoda, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2008.
augusztus 30-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Az intézmény neve:

Hétszínvirág Etalonsport Óvoda

székhelye:

8111 Seregélyes, Fő u. 177. sz.

2.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Seregélyes
Nagyközség
Képviselőtestülete

Önkormányzata

3.

Az intézményt megszüntető szerv neve:

4.

Az intézmény megszüntetése az Áht. 90. § (1) bekezdés c.) pontja alapján történik:
az óvodai nevelési feladatok más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthetők.

5.

A megszüntetett vagyoni intézmény jogutódja: Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata, akit illet meg a közoktatási intézmény vagyona feletti rendelkezési jog.

6.

A megszüntetett intézmény alapfeladatait a jövőben: a Seregélyes - Sárosd
Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda közös
igazgatású közoktatási intézmény látja el.

7.

A megszüntetett intézményben foglalkoztatottak jogviszonya: a Seregélyes - Sárosd
Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda közös
igazgatású közoktatási intézmény munkáltatói jogutódnál változatlanul fennáll a
Társulási Megállapodás 5.1. pontjában foglaltak szerint.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete

III.
1.

A Képviselőtestület a II. pontban foglaltakra tekintettel megállapítja, hogy a
Hétszínvirág Etalonsport Óvoda vezetőjének
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Kosaras Istvánné Asszonynak
a Képviselőtestület 54/2007. (VI.4) számú határozattal megállapított magasabb vezetői
megbízatása 2008. augusztus 30.-napjával megszűnik.
2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízatás
megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Paudits Béla
polgármester
Határidő: 2008. augusztus 30.
IV.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Hétszínvirág Etalonsport Óvoda, mint
önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár KözépDunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.
sz. - részére 8 napon belül küldje meg, s kérje 2008. augusztus 30-i hatállyal történő
törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését.
Felelős:

Paudits Béla
polgármester

Határidő: döntést követő 8 nap.
V.
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
„helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva, az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3)
bekezdésében, s a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 33. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján – Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi Társulási
Megállapodásra tekintettel – a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltatást nyújtó Intézményét - 2008. augusztus 31-i
hatállyal - átszervezi, rögzítve az Intézmény jogfolytonos működését.
A Képviselő-testület – Sárosd Nagyközség Önkormányzata előzetes egyetértésével – a
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1)
bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a „közoktatásról” szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal 2008. augusztus 31-i hatállyal a
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Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak
rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos:
1. Az Intézmény neve:

Az Intézmény rövidített elnevezése:
2. Az Intézmény székhelye:
Az Intézmény telephelyei:

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
Seregélyesi Közoktatási Központ
8111 Seregélyes, Fő u. 201. sz.
8111 Seregélyes, Fő út 177.
8111 Seregélyes, Móra u. 2.
8111 Seregélyes, Liszt F. u. 4.
8111 Seregélyes, Fő u. 278.
2433 Sárosd, Fő u. 10-12.
2433 Sárosd, Fő u. 15.
2433 Sárosd, Szabadság tér 6.

Az Intézmény Magyar Államkincstárnál
vezetett törzsszáma:
361790203
OM azonosító száma:
030127
3. Az Intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye:
Az Intézmény alapító szerve:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete, székhelye: 8111 Seregélyes,
Széchenyi u. 5. sz.

Az Intézmény közös fenntartója:

Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi
Társulás
székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. sz.
Az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos
feladat és hatáskörök gyakorlását: Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
látja el.

4. Az Intézmény felügyeleti szerve:

Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. sz.

5. Az Intézmény típusa:

többcélú: közös igazgatású közoktatási intézmény

5.1.

Az Intézmény intézményegységei:
•

Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai
Szolgáltató intézményegység
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•

Hétszínvirág Etalonsport Óvoda Intézményegység

5.2.

Évfolyamok száma: · 1.-8. általános iskolai évfolyam
Művészetoktatási évfolyam: 12 •1-2 előkészítő évfolyam,
• 1-6 alapfokú évfolyam,
•7-10 továbbképző
évfolyam,
• 2 évfolyam előkészítő szakiskola (9.-10. évfolyam)

5.3.

Az általános iskolai és előkészítő szakiskolai felvehető legmagasabb
tanulólétszám:
x Székhelyintézményben: 1232 tanuló
x Tagiskolában:
400 tanuló

Művészetoktatásra felvehető legmagasabb tanulólétszám: 424 tanuló
5.4

Az Intézmény 2433 Sárosd, Fő u. 10-12. sz. alatti telephelyen 1.-8. általános iskolai
évfolyamokon Tagiskolát működtet: Farkas Gyula Tagiskola elnevezéssel.

5.5

Az Intézmény 2433 Sárosd, Szabadság tér 6. szám alatti telephelyén Tagóvodát
működtet, melynek elnevezése: Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda.

5.6.

Az Alapfokú Művészetoktatási intézményegység tagozatai a művészet-oktatás
tekintetében:
Művészeti ág
Zeneművészeti
ág

Tanszakok, évf.
Zongora
szintetizátor
furulya
trombita
tuba
fuvola
ütőhangszer
orgona

Táncművészeti
ág
Néptánc
Képző- és
iparművészeti
ág
Rajz –festés-mintázás
Kerámia
Grafika
Festészet
Textilműves
Kézműves
Színművészeti
bábművészeti
ág
Színjáték

Előképző Alapfok Továbbképző
1-2
1-6
7-10
1
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2
1-6
7-10
1-2

1-6

7-10

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10

1-2

1-6

7-10

18
5.7. A székhelyen és a telephelyeken oktatott művészeti ágak és tanszakok:
5.7.1. Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézményegység:
5.7.1.1.

Zeneművészet: zongora, szintetizátor, furulya, trombita, tuba,
fuvola, orgona, ütőhangszer

5.7.1.2.

Képző- és iparművészet:rajz-festés-mintázás, kerámia, grafika,
festészet, textilműves, kézműves

5.7.1.3.

Táncművészet: néptánc

5.7.1.4.

Színművészet, bábművészet: színjáték

5.7.2. Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium elhelyezését szolgáló
ingatlan, mely egyben az Intézmény 8111 Seregélyes, Fő u. 278. sz. alatti
telephelye:
5.8.2.1.

Zeneművészet: szintetizátor

5.8.2.2.

Színművészet: színjáték

5.7.3. Farkas Gyula Tagiskola:
5.8.3.1.

Zeneművészet: furulya, trombita, zongora

5.8.3.2.

Képző- és iparművészet: kerámia, rajz – festés – mintázás

6. Az Intézmény működési területe:

Seregélyes Nagyközség és Sárosd Nagyközség
teljes közigazgatási területe, a pedagógiai
szakmai
és
szakszolgálati
tevékenység
tekintetében a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi
Társulás
tagi
Önkormányzatai
teljes
közigazgatási területe.

7. Az Intézmény jogállása:

Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, mely az előirányzatai feletti
rendelkezés jogosultság tekintetében teljes
jogkörrel, - önálló bankszámlával és önálló
bérgazdálkodási jogkörrel - rendelkezik.

8. Az Intézmény szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás
852020 alapfokú művészetoktatás
851020 óvodai nevelés
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9. Az Intézmény alaptevékenysége:

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12
9.13.
9.14.
9.15.

Megnevezés
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása. Ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek
a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése.
Alapfokú művészet-oktatás (zeneművészeti ág, képző-,
iparművészet, táncművészet, színművészet.)
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
időben)
Óvodai nevelés
- nem sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
(beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző
és felzárkóztató foglalkoztatásokat is.)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Ezen belül:
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek.
Pedagógiai szakszolgálat
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Oktatási célok és egyéb feladatok
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő
tevékenységek

Szakfeladat száma
80121-4

80122-5

80131-3
80511-3
80111-5

80112-6

80521-2
80541-0
80591-5
55231-2
55232-3
55241-1
85325-5
75192-2
75195-2

Az Intézmény a 75195-2 szakfeladat keretében az alaptevékenységhez rendelkezésre
álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés
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céljából, külső megrendelő részére folytathat kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet
(szolgáltatás, bérbeadás, termékértékesítés stb.).
E tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes
kiadást.
10. Az Intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján határozott
időtartamra Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – Sárosd
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében –
bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói
jogokat.
A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató
53/2007.(VI.4.) számú határozattal megállapított magasabb vezetői megbízatását - annak
lejárati időtartamáig - nem érinti.
Az Intézményt az igazgató képviseli.
11. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
11.1. a seregélyesi 1788 hrsz-ú 8111 Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy, Liszt Ferenc
utca 47. szám alatt fekvő és a seregélyesi 452 hrsz-ú 8111 Seregélyes, Fő u. 201.
sz. alatt fekvő seregélyesi tanulók oktatására és a pedagógiai és szakszolgálati és
szakmai szolgáltató tevékenység biztosítására szolgáló,
11.2. a seregélyesi 228/33 hrsz-ú 8111 Seregélyes, Móra Ferenc utca 228/33. sz. alatt
fekvő és a seregélyesi 426 hrsz-ú 8111 Seregélyes, Fő u. 177. sz. alatt fekvő a
seregélyesi óvodáskorú gyermekek nevelésére szolgáló,
11.3. a sárosdi 259 hrsz-ú, 2433 Sárosd, Fő u. 12. sz. alatti és sárosdi 42/1 hrsz-ú, 2433
Sárosd, Fő út 15. szám alatti a sárosdi általános iskolai 1–8. évfolyamos tanulók
oktatására szolgáló,
11.4. sárosdi 61 hrsz-ú 2433 Sárosd, Perkátai út 61. sz. alatt fekvő a sárosdi
óvodáskorú gyermekek nevelésére szolgáló ingatlanok.
A közoktatási intézmény által használt, 11.1.-11.2. pont szerinti ingatlan – a benne lévő
berendezések, ingóságok felett Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, a 11.3.-11.4.
pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések, ingóságok – felett Sárosd
Nagyközség Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2008. augusztus 31-i időpontot
követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó
vagyonnövekmény a Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát
képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.
12. Az Intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
VI.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Seregélyes – Sárosd Közoktatási
Intézményi Társulás létrehozásáról szóló Megállapodást, s a Seregélyesi Általános Iskola,
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Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai és Szolgáltató Intézmény és Óvoda
Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága
Államkincstári Iroda – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a törzskönyvi adatokban
történő módosítás átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelős:

Paudits Béla
polgármester

Határidő:

döntést követő 8 nap

2.
Egyebek
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Javasolta, hogy maradjon minden úgy a kötelező
óraszámok tekintetében, ahogy eddig is volt.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Javasolta, hogy az intézményvezetők
ugyan olyan óraszámban lássák el a feladatukat, mint eddig, a mostani kötelező óraszám 6 óra
legyen az óvodánál.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy a jelenlegi óraszám megtartása
mellett arra is figyelni kell, hogy az úgymond leterheltsége milyen fokú, milyen mérvű. A
kötelező 6 óra mellett van-e elég szabad kapacitása az óvodai teendők más irányú ellátására.
Megkérdezte az óvodavezetőt, hogy igényt tart-e továbbra is a helyettesre a 6 órás óraszám
mellett.
Kosaras Istvánné seregélyesi óvodavezető: Válaszolt, hogy három helyen van óvoda. Igaz,
hogy a gazdálkodás az iskolában lesz, de minden számlát át kell vinni, egyébként meg minden
más munka marad. Semmiféle dologgal kevesebb nem lesz, kivéve a könyvelés. Ha 24 órát
csoportban lenne, nem is tudja hogyan tudná ellátni 6 órában a vezetői feladatát. Ha 24 óra
lesz a kötelező, nem fogja vállalni a vezetést, hanem akkor csoportban fog dolgozni ha
hagyják. Egy helyettesre biztos szükség van, legalább egyet szeretne.
Paudits Béla seregélyes polgármestere szavazásra tette fel, hogy az önálló intézményre
vonatkozó óraszám legyen továbbra is.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
8 igen szavazattal
1 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2008.(VII. 14.) sz. határozata
Az óvodavezető kötelező óraszámáról

Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a heti 6 óra az
óvodavezetőre vonatkozik, az iskolaigazgatóra pedig heti 8 kötelező óra, mert 16 osztály
osztályos az iskola.
Pleizer Lajos sárosdi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy a napközis csoport
osztálynak minősül és a magántanulók is.
Hallósy Péter Sárosd alpolgármestere: Javasolta, hogy fogadják el, amit a seregélyesi
testület is elfogadott. Mindenki félti kicsit a saját pozícióját, a munkáját. Semmivel sem akar
többet dolgozni, elhiszi, hogy nincsenek túlfizetve, de ez minden munkahelyen így van.
Takács Istvánné sárosdi képviselő: Elmondta, hogy az óvodavezetőnek 6 óra a csoportban
eltöltendő idő, és van egy helyettes.
Gazsi Lászlóné sárosdi óvodavezető: Elmondta, hogy szó sincs arról, hogy megriadnának a
több feladattól, vagy nem működnének együtt. Ha ez jön le, akkor vakvágányon vannak.
Tisztában vannak-e azokkal a feladatokkal, amit el kell végezni? Ha 24 órában felvállal egy
csoportot, akkor az óvónő társát, akit rendszeresen ott kell hagyni egyedül a csoportba, mert
vezetői feladatai is vannak. Eléggé átlátja a mai óvodai rendszert, azt mondja, hogy nem
kivitelezhető heti 24 kötelező óra mellett a tagintézmény vezetése.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy az is igaz, hogy az
óvodában majdnem csak a gyerekek fele van ott, sokat elvisznek haza ebéd után. Biztos lenne
délután olyan idő, amikor megoldhatja a vezetői feladatait. Támogatja a 6 órát. Gyakorlatilag
az elmúlt egy órában nem esett szó a gyerekekről, csak arról, hogy mi lesz a vezetőkkel.
Szavazásra tette fel, hogy az óvoda vezetőjének heti 6 óra legyen a kötelező óraszáma, és
megmaradjon a helyettes.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
9 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2008 (VII. 14.) számú
Határozata
Tagóvoda vezető kötelező óraszámáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napraforgó
Művészeti Tagóvoda vezetőjének heti kötelező óraszámát 6 órában állapítja
meg, egy tagóvoda vezető helyettesi státusszal együtt.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy az iskolánál lesz egy felsős, egy
alsós és egy általános helyettes. Mindkét helyettesre szüksége van az igazgatónak, vagy egyet
tud nélkülözni?
Sajtos József Tibor seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Válaszolt, hogy nem tud
nélkülözni egy helyettest sem. Egyszerűen nem tudják a munkát elvégezni.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere szavazásra tette fel, hogy az iskolánál továbbra is
így működjön, az eddigi kötelező óraszámmal ellátva ez a feladat.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
8 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül
1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
54/2008.(VII. 14.) sz. határozata

Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere szavazásra tette fel, hogy az iskolában a
kötelező óraszám 8 óra legyen az intézményvezető tekintetében.
Pleizer Lajos sárosdi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy ez nem felel meg a
törvénynek és ne hozzanak törvénysértő határozatot.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy ez nem törvénysértő.
Eredetileg a tagóvoda vezetőnek 24 kötelező óra van a törvényben megállapítva. A 9-16
osztállyal működő iskolában az igazgató kötelező óraszáma 8, a tagintézmény-vezetőé pedig
4 órával több. Az meg a testületen múlik, hogy ezt a 12 órát mennyire módosítja, csökkenti..
Szavazásra tette fel, hogy az iskolai tagintézmény vezető heti óra száma 4 óra legyen, és a
helyettes is megmaradjon.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
5 igen szavazattal
4 ellenszavazattal
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1 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2008 (VII. 14.) számú
Határozata
Tagiskola vezető kötelező óraszámáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkas Gyula
Tagiskola vezetőjének heti kötelező 4 órára tett javaslatot elutasítja.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal

Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere szavazásra tette fel, hogy az iskolai
tagintézmény vezető heti kötelező óra száma 8 óra legyen, és a helyettes is megmaradjon.
A képviselő-testület minősített többségi szavazással
4 igen szavazattal
4 ellenszavazattal
2 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2008 (VII. 14.) számú
Határozata
Tagiskola vezető kötelező óraszámáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkas Gyula
Tagiskola vezetőjének heti kötelező 8 órára tett javaslatot elutasítja.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: azonnal
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy így viszont a törvény által
előírt lesz a kötelező óraszám, ami plusz 4 órával több, mint eddig. Javasolta, hogy a testület
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bízza meg a gesztor önkormányzatot, hogy a vezetői pótlékra vonatkozóan nyújtson be
javaslatot.
Sajtos József Tibor seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Javasolta, hogy a két
polgármester egyeztessen, mert ezt nem teljesítették december 5-e óta, egymás idejét rabolják.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Kikérte magának a megjegyzést, a
seregélyesi igazgatóval egyeztetett arról, hogy kinek milyen pótléka van.
Mrázik Sándor sárosdi képviselő: Elmondta, hogy a testületben vannak hozzáértő tanárok.
A való világban éhen halt volna, ha ezt tette volna februártól. Akik itt ülnek vastagon hunyók.
Sajtos József Tibor seregélyesi iskola igazgatója, képviselő: Elmondta, hogy amit tudott
hozni, azt hozta.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy nem maradtak le semmiről. Egy
időpontot kellene egyeztetni, hogy ezeket a dolgokat előkészítve a testületek elé vigyék.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy nehéz olyankor
döntéseket előkészíteni, amikor egyesek érdekeltek abban, hogy milyen döntés születik.
Nehéz az önkormányzat és a pedagógusok érdekeit is képviselni, megosztott a testület
ezekben a kérdésekben, ezért nem született döntés.
Mrázik Sándor sárosdi képviselő: Elmondta, hogy de azt tudtuk, hogy ez a társulás
kompromisszum nélkül nem megy.
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Javasolta, az augusztus 25-i héten úgyis
lesz kistérségi együttes testületi ülés, akkor legyen az együttes testületi ülés.
Paudits Béla Seregélyes polgármestere: Elmondta, hogy mindenki ki lesz értesítve az
időpontról. Mint minden kezdet ez is nehéz, de az első lépést megtették. Bízik benne, hogy
mindkét település eléri azt a célt, amiért ez a fúzió létrejött. Sokkal nagyobb türelmet és
megértést kell tanúsítani egymás iránt, mert a harag és a bosszú nem old meg semmit.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármesterek megköszönték a
megjelentést és az együttesen tartott képviselő-testületi ülést bezárták.
K.m.f.

Paudits Béla
Seregélyes polgármestere

Ihászné Penzer Erzsébet
Seregélyes helyettes jegyzője
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Lehotainé Kovács Klára
Sárosd polgármestere

Dosztály Csaba
Sárosd jegyzője

Kiss Gyuláné
hitelesítő

Sajtos József Tibor
hitelesítő

Zsigmondné Kovács Margit
hitelesítő

Kovács Tibor Orbán
hitelesítő

